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Aquest estiu, 
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on junio vuelve el verano. Un verano 
que será aún diferente, pero espere-
mos que cada vez menos. Cada vez 
hay más personas vacunadas (a mí, 
que soy nacido en 1971, me llegó el 
turno hace unos días). La incidencia de 

la covid en El Prat no para de bajar. Y lo más impor-
tante: en los últimos meses prácticamente no hemos 
registrado defunciones de personas de El Prat debido 
a esta enfermedad. Ha llegado el momento de hacer 
el acto de ciudad en recuerdo del vecindario que he-
mos perdido por la pandemia y de acompañamiento 
a sus familias que hace un año tuvimos que aplazar. Y 
también de agradecer la labor de todas las científicas 
y sanitarias que están haciendo todo lo posible para 
vencer la pandemia.

Gracias a ellas, podremos aprovechar este verano 
para hacer que la cultura vuelva a llenar teatros, cen-
tros cívicos y plazas y calles de nuestra ciudad, con un 
Plan de Reactivación cultural que preparamos. Y gra-
cias a la labor de tantas entidades deportivas, cultura-
les y de ocio muchos niños y niñas y jóvenes podrán 
volver a disfrutar de unas actividades de verano más 
necesarias que nunca para el desarrollo de unos pe-

mb el juny torna l’estiu. Un estiu que 
serà encara diferent, però esperem 
que cada cop menys. Cada cop hi 
ha més persones vacunades (a mi, 
que sóc nascut el 1971, justament 
em va arribar el torn fa uns dies). 

La incidència de la covid al Prat no para de baixar. I 
el més important: en els darrers mesos pràcticament 
no hem registrat noves defuncions de persones del 
Prat a causa d’aquesta malaltia. Ha arribat el moment 
d’aturar-nos, i fer l’acte de ciutat en record del veïnat 
que hem perdut per la pandèmia i d’acompanyament 
a les seves famílies que fa un any vam haver d’ajornar. 
I també d’agrair la tasca de totes les científiques i sa-
nitàries que estan fent possible vèncer la pandèmia.

Gràcies a elles, podrem aprofitar aquest estiu per 
fer que la cultura torni a omplir teatres, centres cívics 
i places i carrers de la nostra ciutat, amb un Pla de Re-
activació cultural que estem preparant. I gràcies a la 
tasca de tantes entitats esportives, culturals i de lleu-
re molts infants i joves podran tornar a gaudir d’unes 
activitats d’estiu que ara són més necessàries que mai 
per al desenvolupament d’uns nens i nenes que tam-

bé han patit de forma molt específica aquesta crisi 
sanitària.

Aprofitem l’estiu, també, per gaudir del nostre terri-
tori i de la nostra platja. Una platja que enguany ha 
de funcionar necessàriament diferent, perquè ens hi 
obliga la justícia. A instàncies de la Direcció General 
de Costes de l’Estat, dues sentències han comportat 
l’anul·lació de les zones d’aparcament al llarg del pas-
seig de la platja. Davant d’això, garantir el bon fun-
cionament de la platja i una accessibilitat fàcil no era 
senzill. Nombrosos serveis municipals han estat treba-
llat de valent per fer-ho possible. Obrint nous espais 
d’aparcament —per primer cop, alguns d’ells seran 
exclusius per als vehicles amb distintiu de resident—, 
i reforçant el transport per tal que tothom es pugui 
desplaçar per la nostra costa de forma fàcil i senzilla. 
Així mateix, hem aprofitat els espais que la sentència 
ha obligat a deixar lliures per instal·lar nous serveis 
esportius, lúdics i educatius. Potser no tot anirà rodat. 
Caldrà la col·laboració de tothom. Però confiem que 
l’esforç que hem fet per adaptar-nos a una sentència 
que no ens agrada però que cal complir acabi servint, 
en un llarg termini, per millorar la nostra platja.

queños que también han sufrido de forma muy espe-
cífica esta crisis sanitaria.

Aprovechemos el verano, también, para disfrutar 
de nuestro territorio y de nuestra playa. Una playa que 
este año debe funcionar necesariamente diferente, 
porque nos obliga la justicia. A instancias de la Direc-
ción General de Costas del Estado, dos sentencias han 
anulado las zonas de aparcamiento a lo largo del pa-
seo de la playa. Ante ello, garantizar el buen funciona-
miento de la playa y una accesibilidad fácil no era sen-
cillo. Numerosos servicios municipales han trabajado 
duro para hacerlo posible. Abriendo nuevos espacios 
de aparcamiento —por primera vez, algunos serán ex-
clusivos para los vehículos con distintivo de residen-
te—, y reforzando el transporte para que todo el mun-
do se pueda desplazar por nuestra costa de forma fácil 
y sencilla. Asimismo, hemos aprovechado los espacios 
que la sentencia ha obligado a dejar libres para insta-
lar nuevos servicios deportivos, lúdicos y educativos. 
Quizá no todo irá rodado. Será necesaria la colabora-
ción de todos. Pero confiemos en que el esfuerzo que 
hemos hecho para adaptarnos a una sentencia que no 
nos gusta pero que hay que cumplir acabe sirviendo, 
en un largo plazo, para mejorar nuestra playa.

A

C
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

NOU VIDEOBLOG 
DE L’ALCALDE
Lluís Mijoler 
ha començat 
un projecte de 
videoblog, càpsules 
de vídeo que 
es publiquen 
setmanalment a 
les xarxes socials de 
l’alcalde. L’objectiu 
és continuar 
aprofundint 
en el concepte 
d’alcaldia oberta i 
de transparència i 
proximitat amb la 
ciutadania.

Un estiu diferent, 
però cada cop menys
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ues sentències fermes 
del Tribunal Superior 
de Justícia de Cata-

lunya (TSJC) han dictaminat, a instàncies 
de la Dirección General de Costas de l’Es-
tat, que bona part de l’aparcament de la 
platja està situat en una zona qualificada 
com a marítimo-terrestre, on la llei prohi-
beix aparcar. La resolució afecta totes les 
places que s’estenen al llarg de les platges 
de Can Camins, la Roberta i el Remolar, és 
a dir, al llarg de tot el passeig i a l’aparca-
ment del final.

En compliment de les sentències, l’Ajun-
tament s’ha vist obligat a configurar de 
nou tots els elements d’accés i estaciona-
ment al litoral per garantir-hi la bona ac-
cessibilitat en cotxe, especialment per a la 
ciutadania pratenca. 

Places exclusives per a residents 
i zona verda gratuïta
A partir d’ara, per tant, no es podrà apar-

D
car entre el Centre Municipal de Vela i el 
CRAM ni a la bossa d’aparcaments del fi-
nal del passeig. A la platja de la Roberta 
(entre el CRAM i el final) s’haurà d’aparcar 
en línia i no en bateria com fins ara (con-
sulteu el plànol de les pàgines 8 i 9).

Per compensar aquesta pèrdua, l’Ajun-
tament ha habilitat tres noves bosses 
d’aparcament: dues al voltant del Cen-
tre de Vela i una altra al costat del CRAM. 
Dues d’aquestes bosses seran exclusiva-
ment per a vehicles de residents al Prat 
amb distintiu, en horari de 9 a 21 h. Els 
cotxes que vinguin de fora, per tant, no hi 
podran aparcar i ho hauran de fer, pagant, 

a les places de zona verda (gratuïtes per a 
la gent del Prat). 

Llançadora gratuïta
Per moure’s al llarg de la platja hi haurà 
un autobús llançadora gratuït que anirà 
fent trajectes entre les bosses d’aparca-
ment del principi del passeig fins al final, 
ja tocant a la platja del Remolar. Aquesta 
llançadora farà tres parades.

Autobusos a la platja
Les línies d’autobús PR3 i Platja Exprés 
funcionaran enguany com els darrers es-
tius, connectant la ciutat i la platja amb 

Aquest
estiu

aparcarem
diferent a

la platja
A conseqüència d’un mandat 

judicial, s’han hagut d’eliminar 
les places d’aparcament més 

properes al mar. Per compensar-ho, 
l’Ajuntament n’habilitarà de noves 

en llocs diferents, moltes d’elles 
exclusives per a residents al Prat
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una freqüència de pas combinada de 30 
minuts.

Aparcament de bicicletes                               
vigilat
Com ja es va fer l’estiu passat, enguany hi 
haurà tres aparcaments vigilats per a bici-
cletes, una de les millors maneres d’arribar 
a la platja amb tranquil·litat i garantia de 
trobar lloc on deixar la bici. L’aparcament 
situat al costat del CRAM funcionarà tota 
la setmana i els situats als extrems del pas-
seig, només en cap de setmana.

Nova zona lúdica
L’antic aparcament del final de la plat-
ja esdevindrà una àrea d’esbarjo. De l’1 
de juliol al 31 d’agost s’hi faran activitats 
dirigides per a infants. També s’hi crearà 
una zona de pícnic, s’hi posaran taules 
de tennis taula, una jugateca ambiental, 
elements de cal·listènia i un dels aparca-
ments vigilats per a bicicletes.

Les guinguetes, a partir 
del 4 de juny 
Està previst que el primer cap de setmana 
de juny obrin quatre guinguetes a la platja 
de Can Camins. Com l’any passat, els hora-
ris i serveis estaran subjectes a les normes 
decretades segons l’evolució de la pandè-
mia. La platja comptarà també amb uns 
nous mòduls de socorrisme que gaudiran 
de més espai: una sala de cures, taquilles, 
lavabos, magatzem i una pèrgola per ga-
rantir la protecció de l’equip de vigilants. 
L’accés està adaptat a les persones amb 
diversitat funcional que ho necessitin.

Gossos, pesca i platja naturista
Els gossos podran banyar-se al mar entre les 20 h del vespre i les 8 h 
del matí, a la platja de Can Camins, entre els accessos 22 i 24. Fins 
ara només podien anar a determinats indrets de la platja entre els 
mesos d’octubre i abril. 

D’altra banda, l’espai naturista estrena ubicació i passa a la platja 
del Remolar, guanyant uns 300 metres respecte de l’anterior zona, 
on la regressió litoral ha estat molt pronunciada. 

Finalment, a fi de garantir la bona convivència, no es podrà pescar 
en cap franja horària del dia entre els accessos 22 i 24. Tampoc no 
es podrà fer a les platges de la Ricarda, la Ricarda – Ca l’Arana i el 
Remolar, ja que són espais protegits (a la resta, només entre les 20 i 
les 8 h, i a l’espigó de la Ricarda, les 24 h). S’unifica així el criteri amb 
la resta de platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La platja del Remolar, 
al fons de la imatge a la dreta,

és el nou espai naturista del litoral 
pratenc, molt més gran que l’anterior.
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No sempre és necessari ni convenient 
anar a la platja del Prat en cotxe. La 
bici o l’autobús són molt bones opcions 
per arribar-hi des de qualsevol punt 
de la ciutat.

Aportació 
de sorra
Al llarg del mes de juny es farà 
l’aportació anual de sorra a 
la platja del Prat, una mesura 
compensatòria que sufraga el Port 
de Barcelona com a compensació 
per la regressió costanera que 
provoquen els dics porturaris. S’hi 
abocaran 80.000 m3 d’arena de 
bona qualitat.







“Amb els casals i les 
activitats d’estiu, 

esperem petar-ho!”

Carla Gayan Fortuny
i Noelia Quesada Capel

Centre d’Esplai el Globus

 Alberto Aguilera Pedraza
Vikings Volei Prat

A finals de mes 
arrenquen les activitats 
d’estiu per a infants 
i joves. Ara més que 
mai, suposen un 
espai de socialització, 
educació i pràctica 
esportiva especialment 
important. Parlem amb 
tres representants de 
dues de les moltes 
entitats de lleure, 
culturals i esportives de 
la ciutat que aquests 
dies es preparen per 
tenir-ho tot a punt.



Quines activitats esteu preparant?
Noelia Quesada Capel. El Globus prepara 
des de fa cinc anys el casal d’estiu a l’Escola 
del Parc, al juliol, per a infants d’I3 fins a sisè.

Carla Gayan Fortuny. L’any passat va re-
percutir molt, la pandèmia, però tot i això el 
vam fer i van venir infants. Ho van gaudir a 
tope, perquè més ganes que ells i elles, no 
en tenia ningú. Aquest any tenim expectati-
ves molt positives, esperem petar-ho!

Alberto Aguilera Pedraza. El nostre casal 
és de 6 a 16 anys. Farem molt d’esport, vòlei 
però no només, i el practicarem tant a pa-
velló com a l’exterior, a la platja, a la pisci-
na... Per a nosaltres, l’activitat d’estiu és un 
projecte més del club que ens serveix per 
promocionar l’esport i el club i estem creant 
molta base. 

Els infants han patit la pandèmia 
d’una forma molt especial. Per què 
són importants aquestes activitats 
d’estiu?
N.Q.C. El lleure és una forma d’educar lú-
dica, i nosaltres intentem transmetre als 
infants una sèrie de valors... el desequilibri 
mental i emocional que han patit durant 
tres mesos confinats fa necessari reforçar 
valors com l’empatia o l’autoestima. L’any 
passat vam ser els conillets d’índies, en fer 
casals abans que arrenqués el curs escolar. 
En la pandèmia, crec que els infants han fet 
moltes coses de forma individual; ja no es 
treballa tant en equip. Això és el que estem 
fomentant nosaltres; fer pinya, a partir dels 
jocs i tallers.

C.G.F. Crec que els infants han portat la si-
tuació millor que nosaltres. S’han adaptat a 
tot: al col·legi, als canvis al casal i a l’esplai, al 
dia a dia... 

A.A.P. Un casal, un campus, unes colònies, 
al final fomenten el grup. En el nostre cas, 

valors esportius com el joc net, però també 
la solidaritat, el respecte, la companyonia, la 
col·laboració, el perseguir un objectiu comú 
en grup... Hem passat més d’un any tancats, 
envoltats de pantalles, i hi ha moltes ganes 
de fer esport, i esport a l’aire lliure. 

I el jovent?
A.A.P. L’any passat, algunes famílies del club 
amb joves ens demanaven que si us plau 
els deixéssim participar d’alguna manera. 
Aquí t’adones que el jovent necessita una 
sortida, espais, que moltes vegades no té. 
Els vam buscar i vam saber trobar la fórmula 
de fer-los partícips, confiant en ells. Anàvem 
al parc Nou i fèiem activitats per als grups 
d’ESO que en bona mesura dirigien ells. 
Funcionava bé perquè el referent que cal als 
grups adolescents s’ha de comportar com 
un adult, però sent molt col·lega d’ells. 

Com heu adaptat l’activitat de les 
vostres entitats a la pandèmia?
N.Q.C. Nosaltres i totes les entitats del lleure 
vam haver d’adaptar molt: l’espai, les activi-
tats... També hem fet projectes nous i hem 
transformat la infraestructura del local.

C.G.F. En els tancaments esporàdics inten-
tàvem aprofitar per pensar idees per a l’any 
vinent, innovar... 

A.A.P. Ens hem hagut de convertir en ex-
perts sanitaris. L’estiu passat no sabíem res, 
només que obriríem, i quatre dies abans te-
níem les mascaretes, el gel... ara mires enre-
re i penses que si vam fer allò, aquest estiu 
serà molt fàcil. 

Com veuen les famílies les 
activitats?
N.Q.C. L’any passat moltes famílies trucaven 
i deien que els feia por portar el fill o la filla.
Es deia que els infants eren un focus d’infec-
cions. I després es va descobrir que no.

C.G.F. Tot era molt desconegut. Ara la gent 
està una mica més relaxada.

A.A.P. Aquest any s’ha demostrat que les 
escoles i l’esport són segurs, i això tindrà un 
efecte positiu.

Bertran Cazorla

“Aquest any s’ha 
demostrat que les 
escoles i l’esport són 
segurs, i això tindrà 
un efecte positiu”

Casal “Summer School”, 
celebrat l’estiu passat a 
l’Escola Sant Jaume. 

“Els infants han 
portat la situació 
millor que nosaltres; 
s’han adaptat a 
tot: al col·legi, als 
canvis al casal i a 
l’esplai, al dia a dia”

“La pandèmia ha 
fet que els infants 
ja no treballin tant 
en equip. Això és 
el que fomentem: 
fer pinya a partir 
dels jocs i tallers”



Control de 
mosquitos: 

lucha constante 
y poco conocida
El año pasado, el Servicio de Control de 
Mosquitos del Baix Llobregat trató repe-
tidamente más de 10.000 sumideros de 
cloacas en la ciudad de El Prat e hizo más 
de 1.700 actuaciones larvicidas en 63 hec-
táreas de espacios naturales y agrícolas del 
municipio. Estos tratamientos se realizan 
con productos biológicos no contaminan-
tes, y consisten en eliminar las larvas para 
evitar que se conviertan en mosquitos 

adultos. En las ciudades, las alcantarillas 
son un punto crítico, ya que contienen un 
sifón donde se acumula agua para evitar 
la salida de malos olores, y las acumulacio-
nes de agua son siempre muy propensas a 
la proliferación de larvas de mosquito.

El Servicio de Control de Mosquitos, vin-
culado al Consell Comarcal, recibe cada 
año unos 20.000 € del Ayuntamiento de El 
Prat. También colaboran financieramente 
otros 22 municipios de la comarca, el Ae-
ropuerto y el Puerto.

Los sumideros de las 
alcantarillas tienen un sifón 
donde se crían larvas y son 

uno de los puntos donde 
más actúa el Servicio de 

Control de Mosquitos. 

Sis empreses del Prat obtenen 
el distintiu Biosphere de 
sostenibilitat turística

la sostenibilitat: social, econòmic i am-
biental, així com la satisfacció de la pobla-
ció, dels turistes i dels visitants, i l’aposta 
per un model de turisme responsable, 
ambientalment sostenible, socialment in-
clusiu i universalment accessible.

El distintiu s’adreça a totes les empreses 
privades i ens públics que vulguin millorar 
la seva gestió interna i el seu impacte so-
cial i ambiental en el territori comprome-
tent-se amb la sostenibilitat.  

El Compromís per la Sostenibilitat Turís-
tica Biosphere, que al Baix Llobregat està 
gestionat pel Consorci de Turisme, és un 
distintiu creat per garantir la qualitat i la 
sostenibilitat dels serveis turístics, basat 
en els 17 objectius de Desenvolupament 
Sostenible de Nacions Unides integrats en 
l’Agenda 2030.

Sis empreses i serveis del Prat disposen 
ja d’aquest distintiu: Acadèmia Sánchez – 
Casal, Centre Esplai, Centre Municipal de 

Vela, Cèntric Gastro (que ha obtingut la 
distinció aquest any per primera vegada), 
Consorci dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat, i Porta del Delta – Oficina Can 
Camins. El Prat és el tercer municipi de la 
comarca amb més distintius, després de 
Castelldefels i Gavà. 

Un dels objectius principals del Com-
promís Biosphere és perfeccionar la ges-
tió sostenible, assumint els compromisos 
de millora contínua en tots els àmbits de 

L’oficina d’informació turística 
de la Porta del Delta – Can 
Camins, situada a l’arribada 
a la platja, és un dels serveis 
amb el distintiu Biosphere.
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El retrocés de la pandèmia permetrà un 
avenç de les activitats culturals al Prat, que 
a partir del 24 de juny i durant el mes de 
juliol tornarà als carrers. L’Ajuntament pro-
mourà les activitats a l’espai públic, recu-
perant punts de trobada i activant la vida 
cultural pratenca, tot ajudant a grups i en-
titats de la ciutat a recuperar el seu pols.

Cinema, teatre, música, 
cultura popular... 
Aquest juliol podrem gaudir d’una progra-
mació cultural diversa, que inclourà cine-
ma, teatre, música i concerts,  activitats de 
cultura popular... Es recuperaran cites ha-
bituals dels estius pratencs com el Festival 
de Poesia al Cèntric Espai Cultural, el cicle 

Cinema i Música de La Capsa o el Teatre a 
l’Ombra, que ens permetrà gaudir de les 
Arts en Viu a l’exterior del Teatre L’Artesà. 

Tot plegat, però, seguint les recoma-
nacions sanitàries i adaptant-se en cada 
moment a la normativa vigent, que s’anirà 
revisant i actualitzant durant les properes 
setmanes.

Aquesta programació cultural estival 
forma part de l’estratègia de reconstruc-
ció social i econòmica que impulsa l’Ajun-
tament del Prat des de diferents àmbits i 
àrees per a la reactivació de la ciutat da-
vant la crisi de la covid. 

Consulteu la programació 
d’activitats a elprat.cat/viulestiu

La cultura 
ocupa els 

carrers 
aquest juliol

Aprofitant la reculada 
de la pandèmia, el 
Prat gaudirà d’una 

programació cultural 
diversa i recuperarà cites 

habituals d’estius anteriors

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 
concert a La Capsa i espectacle de 
la Quinzena Dansa Metropolitana, 

programats durant la primavera 
d’aquest any, i Teatre a l’Ombra i 

Cinema i Música, de l’estiu passat. 



@jordi_ibern
@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

Carmelo Declara Merino Jordi Ibern i Tortosa

Fa setmanes que treballem colze a 
colze amb representants de l’Associació de 
Pòlio i Postpòlio de Catalunya i del grup 
parlamentari d’ERC al Congrés i al Senat, 
escoltant una de les seves reivindicacions 
principals: que es permeti la jubilació 
anticipada a les persones afectades per 
aquesta malaltia.Aquest tema es tractava 
a la recomanació núm. 18 de l’Informe 
d’Avaluació i Reforma del Pacte de Toledo, 
que es va discutir al Congrés a finals de l’any 
2020 i on ens vam abstenir, entre altres, pel 
motiu que avui tractem en aquest article.

ERC va proposar 13 “vots particulars” 
(s’anomenen així a les esmenes) i, 
concretament, el núm. 12 anava a esmenar 
la recomanació núm. 18, que tractava el 
punt Personas con discapacidad – Personas 
con discapacidad diferenciada. L’esmena 
proposava afegir un text, en cap cas pretenia 
eliminar cap part de la recomanació núm. 
18, en què es demanava al Govern de l’Estat 
que atengués la situació especial de les 
persones amb diversitat funcional generada 
pel desenvolupament de la poliomielitis, un 
col·lectiu al qual, a pesar de tenir un nivell de 
discapacitat del 45 % i complir els períodes 
mínims de cotització, no es permet una 
jubilació anticipada perquè durant els 15 
anys anteriors a la seva sol·licitud de jubilar-
se anticipadament no se’ls ha reconegut un 
grau de discapacitat igual o superior al 45 %. 

La responsabilitat política va ser de 
la dictadura franquista, que va planificar 
de manera deficient i molt tard la política 
de vacunació i això va causar unes taxes 
molt altes d’infecció durant els anys 50 i 
60. Ara era el moment de “reparar” aquella 
negligència acceptant aquesta esmena, però 
el Govern espanyol en va votar en contra. 
Això sí, mentre es vota en contra als debats 
decisius, el Govern espanyol va marejant la 
perdiu presentant proposicions no de llei 
(PNL) al Congrés que no els obliguen a res.

El futuro es ahora El Prat, en zona azul
Meses atrás, el equipo de gobierno 
decidió plasmar en un documento la 
necesidad de poder regular el aparcamiento 
en cualquier lugar de El Prat. Desde 
Ciutadans realizamos una enmienda a dicho 
texto, solicitando que se incluyeran zonas 
verdes gratuitas para garantizar que todas las 
personas que residen en nuestro municipio 
no tuviesen que pagar en lugares que hasta 
la fecha son gratuitos. Desde el gobierno del 
alcalde Mijoler nos dijeron que era falso y 
demagógico que se fuesen a instalar nuevas 
zonas azules de aparcamiento en El Prat, y 
que lo único que se pretendía, decían, era 
abrir un debate y realizar un estudio sobre la 
necesidad de regular el aparcamiento en la 
ciudad. 

Pocos meses después hemos visto 
cómo ya han comenzado a instalarse 
nuevas zonas azules en diferentes puntos 
de la ciudad, así que nos tocará pagar. Lo 
que ya advertimos desde Ciutadans se ha 
convertido en realidad. Y lo peor de todo, 
es que nos preocupa muy mucho que 
se puedan seguir ampliando más zonas 
azules en el resto de nuestro municipio. Nos 
inquieta que, al final, todo El Prat se pueda 
acabar convirtiendo en una gran zona azul.

El Prat es una de las ciudades más 
ricas en ingresos de toda Cataluña, pero 
si miramos el dinero de los bolsillos de 
las familias, estamos por debajo de la 
media, tanto de la comarca como de toda 
la comunidad autónoma. Este tipo de 
medidas recaudatorias hacen crecer aún 
más este tipo de desigualdades, y aún 
más, si cabe, al coincidir con la creación de 
nuevos impuestos como, por ejemplo, a los 
vehículos sobre las emisiones de CO2 (solo 
para Cataluña e impulsado por la Generalitat) 
o la voluntad de querer imponer autovías 
de peaje. Y todo esto sucede con las familias 
pasándolo fatal para llegar a fin de mes entre 
ERTES, restricciones, paro, etc.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

En este momento, cuando estamos 
viendo la salida del túnel, no podemos 
olvidarnos de todos los esfuerzos personales 
realizados para llegar hasta aquí, debemos 
mantener la responsabilidad individual para 
el bien común. También debemos recordar a 
todas las personas que han estado en primera 
línea, a nuestro personal sanitario, que no 
ha bajado los brazos en ningún momento, 
dando sentido a la importante labor del 
servicio público, llenándolo de compromiso 
y que otra vez lo están demostrando en el 
proceso de vacunación. Ahora es el momento 
de demostrarles nuestro total agradecimiento 
a través de nuestra actitud.

Es tiempo de mirar al futuro con 
optimismo y con la misma responsabilidad, 
retomar aquello que nos hace darnos cuenta 
de que vivir en El Prat significa poder tener 
a nuestro alcance múltiples maneras de 
saborear lo que de verdad importa, que es el 
bienestar. Existe en nuestro municipio una 
amplia oferta de carácter lúdico adaptada 
a todas las necesidades: espacios para 
exposiciones como las de los centros cívicos, 
una programación variada de teatro, nuestro 
cine Capri, sitios donde poder compartir 
momentos tanto de distensión como de 
reflexión. En definitiva, poner en valor 
nuestra oferta cultural y la importancia que 
tiene apoyarla y cuidarla para construir una 
sociedad rica en valores. 

Volveremos con más ganas que 
nunca a disfrutar de nuestros espacios 
naturales: de los paseos por el Parc Agrari 
o por la zona del río; de nuestra playa, 
donde este año, a propuesta nuestra, en 
horario y zona limitados, podremos llevar a 
nuestros perros, porque una sociedad que 
cuida de los animales es una sociedad más 
amable. Defenderemos nuestro modelo de 
convivencia en equilibrio con nuestro medio 
ambiente como un privilegio a preservar y al 
que no estamos dispuestos a renunciar.

Jubilació anticipada per a 
malalts de pòlio i postpòlio

@antoniomiguelrr       
@Cs_ElPrat

Antonio Miguel Ruiz Redondo



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Parece que hace un mundo, pero tan 
sólo 10 días antes de que se decretase el 
estado de alarma y el confinamiento, el 
pleno del ayuntamiento de E Prat aprobó 
por unanimidad una moción que rechazaba 
la intención de AENA de alargar la tercera 
pista del aeropuerto para aumentar su 
capacidad. Han pasado 14 meses, y el 
mundo ha cambiado mucho. Los efectos de 
la pandemia se han hecho notar de forma 
dramática en muchas familias y también los 
negocios han sufrido un impacto enorme, 
con un panorama incierto para el sector 
servicios y, concretamente, para el turismo. 

Sin embargo, AENA vuelve a la carga 
e insiste en la necesidad de hacer crecer el 
aeropuerto de El Prat, una infraestructura 
que, recordemos, ocupa el 50% de nuestro 
término municipal. No parece importarle a 
AENA que el tráfico aéreo haya descendido 
hasta niveles mínimos, que los consistorios 
de El Prat y Barcelona se hayan posicionado 
en contra del proyecto, que la Generalitat lo 
cuestione ni que la Comisión Europea haya 
advertido del riesgo medioambiental que 
supondría la ampliación. Se esgrimeque 
Barcelona perdería competitividad 
respecto a Madrid si el aeropuerto no 
creciera, un argumento poco justificado.

El Plan Delta de 1994 fue fruto de un 
acuerdo entre administraciones y establecía 
que el aeropuerto no crecería más. La cuota 
de solidaridad de nuestra ciudad con el 
país está sobradamente demostrada, y si 
todos los argumentos son en contra, ¿cómo 
se justifica la destrucción del patrimonio 
natural para ampliar una infraestructura?

La solución pasa por fortalecer el 
sistema intermodal catalán y trabajar 
en red. En recuperar el consenso y en 
acordar con el territorio. En abandonar 
el autoritarismo aeroportuario y 
buscar fórmulas imaginativas. 

Hem pecat d’ingenuïtat.

Ens han fet somniar en una Catalunya 
preparada per afrontar la sortida de la crisi 
sanitària tot donant resposta a la necessitat 
de protecció de les famílies que més l’han 
patit, a una expectativa econòmica que 
resistís l’embat del capitalisme al servei de 
grans empreses, que ens situés al capdavant 
dels governs progressistes a Europa. Era 
possible, però ha resultat una estafa.

Els comuns van treballar amb 
pragmatisme i resolució per aconseguir un 
govern nítidament d’esquerres, amb ERC i 
la CUP, per demostrar que és possible una 
recepta a la sortida de la crisi que no passi 
pels postulats neoliberals i mercantilistes de 
Junts. Volíem una Generalitat innovadora i 
al costat de la Catalunya que ha enfrontat la 
crisi global més greu de les últimes dècades. 
Una Generalitat capaç de tirar endavant 
propostes de redistribució de la riquesa 
per reduir les desigualtats, que fos valenta 
per apostar de debò per l’habitatge públic 
i de lloguer, que fos bel·ligerant amb les 
subministradores i ens oferís una energia i 
aigua públiques, que fos conseqüent amb 
la realitat dels últims mesos i tractés com es 
mereixen les professionals de la sanitat, de 
les cures, de l’educació.

Per contra, tindrem una reedició del 
govern ERC-Junts, desesperançador, que 
ja ha demostrat què pot fer pel conjunt 
dels catalans. Un govern més de dretes 
que el que hagués volgut la ciutadania, 
que ha cedit la Presidència del Parlament, i 
conselleries importantíssimes que controlen 
la major part del pressupost de l’executiu, a 
les oligarquies liberals catalanes. Així doncs, 
de nou, els ajuntaments assistim resignats 
a l’inici d’un període incert on, tant de bo 
m’equivoqui, haurem de seguir posant 
pegats a les males o nul·les decisions que 
afectaran, de ben segur, els i les pratenques.

¿Es realmente necesario 
ampliar el aeropuerto? A la casella de sortida

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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Els Premis 
Ciutat del 
Prat es 
traslladen 
al Teatre 
L’Artesà

a 12a edició dels Premis 
Ciutat del Prat se celebrarà 
el divendres 2 de juliol a la 

tarda. La principal novetat d’aquesta gala 
biennal és el canvi d’ubicació, ja que fins 
ara s’havia celebrat sempre a l’auditori del 
Cèntric, mentre que enguany es farà al 
Teatre L’Artesà. 

Retransmissió en directe
L’acte, condicionat a les normes sanitàries 
del moment, tindrà un aforament limitat 
d’unes 250 persones amb invitació (jurat, 
familiars de les persones premiades, enti-
tats...), però es podrà seguir en directe a 
través de la televisió municipal, elprat.
tv, a partir de les 19.30 h. Com en edicions 
anteriors, abans de l’inici del lliurament 
dels guardons s’oferirà una petita actua-
ció musical.

Els Premis Ciutat del Prat es convoquen 
per reconèixer i guardonar les iniciatives 
i les aportacions més significatives de 
persones físiques o jurídiques, públiques 

L

o privades, de qualsevol nacionalitat, vin-
culades a la ciutat del Prat de Llobregat, 
que hagin destacat o contribuït a fomen-
tar valors com la llibertat, la solidaritat o 
la igualtat; que hagin afavorit el progrés 
de la societat en el civisme, la iniciativa 
econòmica, l’urbanisme sostenible, la de-

fensa dels drets humans, la defensa del 
medi ambient; que hagin destacat en 
l’àmbit de la cultura, l’esport o d’altres 
activitats; que mereixin el reconeixement 
per una trajectòria exemplar, o que amb la 
seva activitat hagin contribuït a projectar 
i donar prestigi a la ciutat.

L’assistència a la gala 
serà amb invitació, 
però es podrà 
seguir en directe a 
través de la televisió 
municipal, elprat.tv
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l Ayuntamiento de El 
Prat ha organizado para 
el 27 de junio el acto de 

ciudad en recuerdo de las y los pratenses 
víctimas de la covid-19 que debió ser sus-
pendido el verano pasado, justamente por 
culpa de la pandemia. 

Acto abierto a toda la ciudadanía
El acto, abierto a toda la ciudadanía pero 
con aforo limitado, tendrá lugar a partir 
de las 19 h en el campo de fútbol del CEM 
Estruch (entrada a partir de las 18 h por la 
avenida del Pare Andreu de Palma, 9). Las 
familias o amistades de personas muertas 
por covid-19 en El Prat pueden reservar 
plaza poniéndose en contacto con Proto-
colo del Ayuntamiento, a través del teléfo-
no (933 790 050, extensión 5144) o del co-
rreo electrónico  (protocol@elprat.cat).

Más de 170 defunciones
Hasta finales de este mes de mayo y des-
de el inicio de la pandemia han muerto un 
total de 172 pratenses víctimas de la co-
vid-19, una enfermedad que han contraído 
más de 5.000 personas en nuestra ciudad. 

Las defunciones se han dado mayorita-
riamente en personas de edad avanzada 
—con especial incidencia en las residen-
cias de mayores al inicio de la pandemia— 
o con patologías previas. Afortunadamen-
te, gracias al proceso de vacunación, hace 
varias semanas que no muere ninguna 
persona de El Prat por covid-19. En el mo-
mento del cierre de esta edición de la re-
vista había 10 pratenses hospitalizados/as 
por esta enfermedad.

E

En memoria de las víctimas 
pratenses del coronavirus
El campo de fútbol del CEM Estruch acogerá, el 27 de 
junio, una conmemoración ciudadana de las personas 
de El Prat que han muerto durante la pandemia



CAMINADA PEL TREBALL 
DIGNE I L’ECONOMIA 

SOLIDÀRIA
Els valors del treball digne, l’economia solidària 

i la protecció del nostre territori han impulsat 
la segona edició de la Caminada pel Treball 

Digne i l’Economia Solidària del Baix Llobregat, 
celebrada el diumenge 16 de maig i emmarcada 

en el cicle d’activitats del Maig Cooperatiu del 
Prat. La Caminada, que va resseguir la ribera del 

Llobregat, ha destinat la recaptació a un projecte 
d’atenció a persones migrades.

 VIDA
PRATENCA

EL CRAM CELEBRA 25 ANYS DE FEINA, 10 DELS QUALS AL PRAT
El Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM), ubicat des del 2011 a la platja del Prat, va celebrar a finals d’abril el 25è aniversari de la 
seva creació amb un acte al qual van assistir autoritats com el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, 
i diversos consellers. En aquests 25 anys, el CRAM ha alliberat més de 700 tortugues marines ferides i tractades al centre, més de 70 aus 
marines protegides i més de 350 cetacis; molts d’ells, dofins. A la foto, alliberament d’una tortuga el 25 d’abril passat a la platja del Prat.

MAREA DE PENSIONISTAS 
Y JUBILADOS DE EL PRAT
La asociación Marea de Pensionistas y 
Jubilados de El Prat mantiene actos y 
manifestaciones periódicas en diversos 
puntos de nuestra ciudad, en defensa 
de unas pensiones dignas y de otra 
reivindicaciones como unos servicios 
públicos de sanidad de calidad o contra 
la mercantilización de las residencias 
de mayores. Se pueden seguir sus 
movilizaciones a través del Facebook.



UN CENTENAR DE PERSONES VOLUNTÀRIES 
NETEGEN LA PLATJA
Convocades per La Fundació Rubricatus, un total de 103 persones 
van acudir el diumenge 9 de maig a la platja del Prat per participar 
en el Clean Up Day, iniciativa impulsada per l’Agència Catalana 
de Residus per netejar els espais naturals del país. S’hi van recollir 
mascaretes, tovalloletes higièniques, llaunes de beguda, vidres, 
plàstics, palets per a les orelles, pals de xupa-xups i moltíssimes 
burilles de cigarreta. Com a curiositat, també hi va aparèixer 
una maleta i un paraigua. Tota aquesta brossa es va portar a la 
Deixalleria Municipal.

25è ANIVERSARI DE LA PENYA 
BARCELONISTA QUARTA LLIGA
L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i la regidora d’Esports, 
Débora García, van visitar la seu de la Penya Barcelonista 
Quarta Lliga Sant Cosme i Sant Damià amb motiu del 25è 
aniversari d’aquesta entitat. La Penya celebrarà l’ocasió 
amb una festa quan la situació sanitària ho permeti.

 VIDA
PRATENCA

AL JUNY, CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS
A partir de la primera setmana de juny s’obre la convocatòria 
2021 de subvencions per a les entitats del municipi en els àmbits 
de participació, igualtat dona – home, lgtbi, gent gran, persones 
amb diversitat funcional, cooperació al desenvolupament i 
educació per a la Justícia Global, Pau i Drets Humans. L’objectiu 
de la convocatòria és donar suport al teixit associatiu de la 
ciutat per al desenvolupament dels seus projectes i activitats 
en aquests àmbits. Les sol•licituds s’han de presentar  amb el 
certificat digital de l’entitat i utilitzant els documents elaborats 
per a aquesta finalitat que es trobaran a la seu electrònica 
de l’Ajuntament. Més informació a elprat.cat/entitats.

CONCERTS DE PRIMAVERA DE L’ESCOLA 
D’ARTS EN VIU
Aquest mes de maig s’han celebrat a l’auditori del Cèntric dos 
Concerts de Primavera a càrrec d’alumnes de L’Escola d’Arts 
en Viu. Ha estat una experiència de retrobament amb les 
actuacions en viu després de més d’un any sense poder-ho fer. 
Les actuacions en públic com a solistes són part integrant de 
la formació de l’alumnat del programa d’Avançat.
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MONTSE 
CARMONA 
Eternal Dance District

“Quiero agradecer a 
todo el equipo que 
ha hecho posible este 
año la Festa de la 
Dansa. Aunque con 
un formato diferente, 
he podido disfrutar 
de esta gran idea 
desde el minuto 
uno. Fue un día 
genial lleno de risas, 
energía y buen rollo. 
Quiero dar fuerzas y 
ánimos a todos mis 
compañeros de la 
profesión. Hemos 
pasado momentos 
difíciles y duros, 
pero hemos seguido 
luchando por algo 
que amamos: el baile”.

YAMELIA DÍAZ I 
JAN MARCÉ 
Yosaii

“Estem molt 
contents d’haver 
pogut participar 
en un projecte tan 
maco. Hem gaudit 
de tota la unió que 
hi ha hagut entre 
totes les persones 
i grups que hi han 
participat i tot 
l’equip, que han 
sigut claus per poder 
convertir diferents 
estils de ball en una 
única peça, la qual 
és una obra d’art. Per 
a nosaltres ha sigut 
una experiència 
totalment nova, en 
què hem pogut 
veure tot el treball i 
esforç que comporta. 
No ho oblidarem!”. 

l 29 d’abril va ser el Dia 
Internacional de la Dan-
sa, data que el Centre 

Cívic Jardins de la Pau commemora des 
del 2006 amb un acte en què participa 
tothom del Prat que vol expressar-se mit-
jançant aquesta disciplina artística, com 
grups no professionals i entitats de dansa.
Enguany, a causa de la pandèmia, la Fes-
ta s’ha reinventat, convertint-se en una 
peça audiovisual que mostra una dansa 
col·lectiva amb tots els estils i les identi-
tats pròpies d’aquest art al Prat: hip-hop, 
flamenc, electro, dansa del ventre, clàssi-
ca, contemporània..., en diferents escena-
ris del municipi i amb la participació de 13 
entitats i escoles de la ciutat mostrant-hi 
les seves coreografies. 

L’obra, produïda i dirigida per la praten-
ca Susana Vílchez, compta amb la direcció 
fotogràfica de Vanessa Alami i la compo-
sició i producció musical de Darío Díaz. 
Hi participen l’Associació Hip Hop Prat, la 
Casa de Andalucía, la Casa de Cádiz, Elec-
trohope, L’Escola d’Arts en Viu, Estudi 10, 
Escuela de Flamenco Mavi Arias, Eternal 
Dance District, Mcflyart, RV Dance Com-
pany, SamiraPrat, Twilight i Yosaii.  

Mireu el vídeo als canals de 
YouTube i Instagram del Centre 
Cívic Jardins de la Pau

E

La Festa de 
la Dansa 
esdevé 
enguany 
una 
producció 
audiovisual



Número 261 | Juny 2021

    

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat

ÉS NECESSÀRIA ENTRADA O RESERVA DE LOCALITAT A TOTS ELS 
ESPECTACLES I ACTIVITATS
Totes les activitats tenen aforament limitat i serà obligatori l’ús de mascareta, higiene de mans i respectar les distàncies de seguretat. 

#culturasegura   #alpratenscuidem

Segueix-nos a ElPratCulturaDescobreix més activitats i propostes a elprat.cat/culturaelprat.cat/cultura i a les webs i xarxes 
socials dels centres culturals de la ciutat

#ALMEURITME 2021
Un any més, arriba l’#Almeuritme per celebrar el Dia de la música. En aquesta 
onzenà edició es recuperen els carrers i els espais oberts per inundar-los de 
música i intèrprets: músics joves de la ciutat i alumnat d’EntreInstruments de 
diferents escoles del Prat versionaran un tema d’El Petit de Cal Eril. Aquesta 
edició serà l’any en què hi han participat més persones.  
Pareu atenció a les xarxes! 
La presentació del vídeo serà directament al YouTube de La Capsa! 
youtube.com/lacapsa youtube.com/lacapsa 
Dijous 17, a les 20 h



   
 

   
  

T 
 EA

TR
E

M
 Ú

SI
CA

CONCERT: LE PARODY
Le Parody és el projecte 
musical de l’artista andalusa 
Sole Parody. Experimentació 
amb les interseccions entre 
màquina i veu, combinant la 
seva passió per la tecnologia i 

per l’expressió folklòrica.
La Capsa. Divendres 4, a les 20 h 
Preu: 12 €   Anticipada: 8 €

JONI EL KARAPAPA Y LOS BOHEMIOS 
AUTORIZAOS 
Continuem amb el cicle de 
músiques locals a La Capsa 
amb el grup Joni Karapapa 
y los Bohemios Autorizaos. 
La Capsa
Diumenge 6, a les 19 h

#4RAONS PRIMAVERA
En l’edició de primavera del #4RAONS ens 
acompanyarà el nostre DjSomotod@s Dj Vilches i 
la Lil Rússia amb Jahzmvnn. Serà a la terrassa per 
gaudir de la fresqueta preestiuenca i al vespre per 
no patir la calor del migdia.
La Capsa. Dissabte 12, a les 19 h 

VERA FAUNA EN CONCERT
Si hi ha uns 
representants 
del vitalisme del 
Sonido Sevilla, 
de la sensibilitat 
entrenada 
a les ribes 

del Guadalquivir, entre els seus carrers 
laberíntics i estrets i els seus barris amb 
personalitats inconfusibles, aquests són 
Vera Fauna i venen a tancar la temporada 
de La Capsa a la sala.
La Capsa. Divendres 18, a les 20 h
Preu: 15 €   Anticipada: 10 €

PRESENTACIÓ MLNSCTS.PRT
Presentació dels 
processos de creació 
col·lectius del laboratori 
MLNSCTS.PRT: cant 
coral amb  Me ocupo Me ocupo 
del sonido y el sentido del sonido y el sentido 
vendrá solovendrá solo, el film mut 
HandiHandi i la peça teatral 

Klub de los fragmentos disléxicos.Klub de los fragmentos disléxicos.
La Capsa
Dissabte 26, a les 22 h 

LA MODERNA
PRIMER ACTE
El Cicle La Moderna 
ens apropa durant 
els propers mesos 

a diferents propostes teatrals amb segell 
pratenc. Martí Castellarnau i Vicente 
Roldán presenten les seves òperes primes: 
K-nallaK-nalla i Criatura, Criatura, dues peces de 20 minuts 
on dansa i text es donen la mà en una 
sessió doble. 
Teatre L’Artesà. Sala Petita
Dijous 10, a les 20 h. Entrada: 6 €

QUAN ENS VAM 
TORNAR A 
CONÈIXER
Proposta de creació local 
de Victor Emile, membre 

del Taller del Teatre Kaddish, que ens explica la 
història de dos joves que troben buscant un lloc 
on viure. El que començarà sent una estranya 
coincidència els portarà a adonar-se que es 
coneixen més del que es pensaven. O no?
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Divendres 4 i dissabte 5, a les 19 h i 
diumenge 6, a les 18 h. Entrada: 8 €

CONCERTS AL PORXO

L’alumnat de Combos de 
L’Escola d’Arts en Viu ofereix 
aquest concert en petit 
format al porxo de Torre 
Balcells. 
L’Escola d’Arts en Viu
Dilluns 28, a les 20 h

CINEMA I MÚSICA

Aquest estiu músics locals 
posaran banda sonora 
a pel·lícules d’autors pratencs. 
En aquesta primera 
sessió Arnau Pascual 
interpretarà el cinema de 
Josep Rocamora: Mónica, Mónica, 
Cita a les 6, Un sostre i Cita a les 6, Un sostre i 
AdolescènciaAdolescència
La Capsa
Dimecres 30, a les 22 h

. . 
CINE CLUB 
ADAM
2019, Marroc, França 
Idioma: àrab (VOSE)
Samia és una jove embarassada tot 
just arribada a Casablanca cercant 
sostre i feina. Aviat trobarà acollida 
a casa de l’Abla, una vídua que viu 

amb una filla petita i té una modesta pastisseria de barri.
Cine Capri. Dimecres 16, a les 19.30 h 
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CERTAMEN 
FOTOGRÀFIC JOSEP 

RADUÀ
Nova edició 
del Certamen 
fotogràfic 
Josep  Raduà i 
Torres, amb el 

lema Vida Quotidiana,Vida Quotidiana, organitzat 
per Les Escarxofes del Prat. 
Podeu presentar les vostres 
fotografies fins al 23 de juny
Més informació 
escarxofesphotoprat@gmail.com

QUIEN LO IMPIDE, de Jonás Trueba
Projecció i col·loqui 
posterior amb Jonás 
Trueba, director 
d’aquest projecte 
cinematogràfic que 

neix amb la voluntat d’apropament als joves 
adolescents d’avui, transcendint els format de 
pel·lícula tradicional i les seves vies habituals de 
difusió. Moderat per Álex Chico.
Cèntric Espai Cultural. Dijous 17, a les 18 h 

PROGRAMACIÓ 
DEL CINEMA 
CAPRI
Per consultar pel·lícules 
i horaris truqueu al 
93 379 59 43 o visiteu 
el web 
cinecaprielprat.com 
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LAIKA LAB
Laboratori de 
creació vinculat a 
la Convocatòria de 
projectes artístics 

/Unzip 21. Fins al 29 de juny, es 
treballarà en sessions obertes al públic 
per desenvolupar diferents propostes 
expositives i decidir de forma comunitària la 
guanyadora de la modalitat Exposició.
A partir de l’1 de juliol, es podran veure les 
diferents propostes i processos de treball. 
Centre d’Art Torre Muntadas

EL PRAT 1939. LA REPRESSIÓ 
FRANQUISTA
Exposició que dona 
testimoni i explica 
com el franquisme 
va exercir una 

repressió sense precedents durant dècades, 
quantificant el seu impacte al Prat.
Cèntric Espai Cultural
Fins al 31 d’octubre
Visites guiades a l’exposició, Visites guiades a l’exposició, dimarts 1, 8, 
15 i 22 de juny, a les 19 h
Cal reserva prèvia al 93 478 28 58

. . 

. . 
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LES DONES DE LA OBRERA

Exposició sobre 
la història de 
les dones de la 
Cooperativa Obrera 
de Viviendas en el 
context de la ciutat 

del Prat del segle XX i XXI, amb un apartat 
especial a la memòria de Palmira Domènech.
Centre Cívic Palmira Domènech
Fins al 4 de juny

FESTA DE LA DANSA 2021
Recull del procés de treball portat a terme 
per a la producció de la peça audiovisual 
Festa de la Dansa 2021 
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins a l’11 de juny 

PERMACULTURA
Ventall bibliogràfic per conèixer un sistema 
de disseny agrícola que té com a objectiu 
reproduir els patrons i característiques dels 
ecosistemes naturals. 
Biblioteca Antonio Martín
Del 7 de juny al 2 de juliol

BOMBO 
AL CIRC
Exposició 
i espai 
interactiu 

per apropar la ciutat al món del 
circ i al projecte que s’ha anat 
construint des del Centre Cívic al 
llarg dels darrers anys. 
Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa. Fins al 16 de juliol
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BIJUTERIA, de Juana Dolores 
Romero Casanova
Presentació del darrer poemari de 
Juana Dolores Romero Casanova, 
guanyadora del 56è premi 
Amadeu Oller de poesia.  Actriu i 
poeta, Juana Dolores ha dirigit, 

interpretat i escrit la peça teatral #JUANA DOLORES#  #JUANA DOLORES# 
*massa diva per a un moviment assembleari*. *massa diva per a un moviment assembleari*. 
També reflexiona sobre els límits del vídeo i la poesia, 
com s’aprecia a les seves peces audiovisuals LIMPIEZA  LIMPIEZA 
i SANTA BÁRBARA.SANTA BÁRBARA.
Cèntric Espai Cultural. Dimecres 9, a les 19.30 h 

INGREDIENTS BÀSICS DE LA POESIA
Conjunt de trobades amb Xènia Dyakonova, on farem un tastet 
de les tècniques i registres poètics i descobrirem autors i autores, 
tot gaudint del plaer de la lectura poètica.
Centric Espai Cultural 
El punt de vista,El punt de vista, dilluns 7 a les 18.30 h
LaLa llibertat formal,  llibertat formal, dilluns 14 a les 18.30 h

FESTIVAL DE POESIA: RECORDANT JOAN 
MARGARIT  
La 15a edició del Festival de Poesia arrenca amb Estel Solé 
i Josep M. Rodríguez recordant els versos del poeta Joan 
Margarit, recentment desaparegut.
Jardins de Torre Muntadas. Dimarts 29, a les 21 h 

LES DONES DE LA OBRERA: PALMIRA 
DOMÈNECH
Xerrada a tres bandes sobre la figura de Palmira Domènech 
i la seva feina al Prat com a directora del Centro de 
Esparcimiento de la Cooperativa Obrera de Viviendas, amb 
Carmina Puig, qui estava ajudant a Palmira Domènech 
a escriure les seves memòries professionals; Helena 
Gregorio, membre de la COV; i Míriam Simon, treballadora 
social de ruta i familiar de Domènech. 
Activitat complementària a l’exposició “Les Dones de “Les Dones de 
 La Obrera” La Obrera”
Centre Cívic Palmira Domènech
Dimecres 2, a les 18.30 h

LA REPRESSIÓ FRANQUISTA AL PRAT
Xerrada a càrrec de Joan Montblanc, 
historiador local i comissari de l’exposició “El 
Prat 1939. La repressió franquista”. Seguint 
el guió de l’exposició, tractarem les bases 
locals de la repressió a partir de les mesures 
de control exercides sobre la població, el 

funcionament dels nombrosos mecanismes repressius, el balanç 
de víctimes constatades fins el moment i reflexionarem sobre 
les causes d’aquesta desmemòria sobre el franquisme.
Activitat complementària a l’exposició “El Prat 1939. La “El Prat 1939. La 
repressió franquista”repressió franquista”
Cèntric Espai Cultural. Dilluns 14, a les 19 h 

DIADA CASTELLERS 
DEL PRAT
La Colla Castellera del Prat 
celebra el seu sisè aniversari 
amb una jornada que 
s’iniciarà amb la lectura del 
manifest; a continuació ball 
de gralles, espectacle de 
màgia i actuacions musicals. 
C. Ripollès, 20 (davant de 
la Nau de Cultura Popular) 
Dissabte 26, a partir de 
les 18 h



ACTIVITATS DE LLEURE DE JUNY

Es necessària inscripció prèvia a totes les activitats i es seguiran tot els protocols de seguretat vigents en aquell moment.

EN XARXA
Formació en la que s’ofereixen coneixements i recursos per 
apropar-se a les eines telemàtiques.
Dijous 10, a les 10.30 h

JORNADES DE LA GENT GRAN (del 21 al 23 de juny)

Passejada d’estiu 
Sortirem des de l’Estruch en direcció a la platja. Un cop allà, 
farem una sessió d’activitat física suau i estiraments.
Dilluns 21, a les 9 h

Concert: Música és vida 
Al Parc municipal Fondo d’en Peixo 
Dimarts 22, a les 18 h 
Recollida d’invitacions: Punt d’Informació de la Gent 
Gran de Cases d’en Puig, a partir de dilluns 7 de Juny
Places limitades 

Cançons inoblidables 
Taller en el que treballarem el moviment i la memòria a 
través de cançons populars. 
Dimecres 23, a les 10 h

CENTRE CIVIC 
JARDINS DE LA PAU
JARDÍ DIGITAL 
Espai d’aprenentatge, descoberta i 
pràctica sobre les noves tecnologies. 
Consultes individuals amb cita prèvia. 
Tots els dimarts, de 9 a 14 h i 
de 16 a 20 h

TE-RTÚLIA
Trobada per conversar sobre 
temes variats, interessos comuns i 
inquietuds. 
Dijous 17, de 17.30 h a 18.30 h

CLUB DE LECTURA
Club de lectura i tertúlia per passar 
una bona estona.
Dijous 10, de 18 a 19 h

PASSEJADES 
FOTOGRÀFIQUES
Caminades fotogràfiques arreu del 
territori del Prat. 
Dimarts 15, de 10 a 11.30 h 

Informació i inscripcions 
Trucant al 934782141 o enviant 
un correu electrònic a 
ccjardinspau@elprat.cat

CENTRE CiVIC 
PALMIRA DOMeNECH

CANAL RECEPTES
Grup d’intercanvi de receptes, en què 
cada setmana una veïna mostra com 
cuinar alguna recepta especial per ella 
o de temporada. Activitat virtual
Tots els dimarts, de 17 a 18.30 h

QUÈ TENS AVUI AL PLAT?
Espai de trobada per compartir l’estona 
de dinar amb les veïnes. Amb l’excusa 
de mostrar a la resta del grup la recepta 
que s’ha fet aquell dia passarem en 
companyia el moment de dinar. 
Activitat virtual
Tots els dijous, de 13.30 a 15 h

L’HORA DEL CAFÈ
Espai de trobada perquè les veïnes 
grans del Prat gaudeixin plegades d’una 
estona de conversa i s’acompanyin fent 
un cafè. Activitat virtual
Tots els dimecres, de 17 a 18 h 

Informació i inscripcions 
Trucant al 934794535 o 
enviant un correu electrònic a 
ccpalmiradomenech@elprat.cat

CENTRE CiVIC 
SANT JORDI–RIBERA 
BAIXA

DILLUNS DIGITALS
Espai d’assessorament bàsic 
gratuït, per compartir dubtes 
i inquietuds sobre els vostres 
telèfons mòbils, les xarxes socials 
i altres temes digitals quotidians. 
Tots els dilluns a la tarda, amb 
cita prèvia.

PASSEJADES DE 
PROXIMITAT
Rutes de descoberta per l’entorn 
agrícola de la ciutat, vinculades a 
la línia de gastronomia kilòmetre 0 
i sostenible. Dirigides a persones 
majors de 60 anys. 
Tots els dilluns al matí de forma 
quinzenal, amb cita prèvia.

Informació i inscripcions
Trucant al 933741580 o enviant 
un correu electrònic a 
ccriberabaixa@elprat.cat

PROGRAMA DE LLEURE DE LA GENT GRAN

Informació i inscripcions trucant al 933790050 (ext.5616) o enviant un correu electrònic a puntgentgran@elprat.cat

. . 
TARDES EN FAMÍLIA A LA PALMIRA 
Un espai de trobada perquè passeu una bona estona amb els més 
petits de la casa: compartir experiències, fer treballs manuals... 
Edat recomanada: de 6 a 10 anys. Activitat en línia

Centre Cívic Palmira Domènech
Tots els dijous, a les 17.30 h
Dijous 3, Fem ioga plegades Fem ioga plegades 
Dijous 10, Gelats casolans Gelats casolans 
Dijous 17, La ciència del vol! La ciència del vol! 

DEL PRAT AL PLAT
Taula rodona sobre sobirania sobirania 
alimentàriaalimentària que tanca el 
cicle Del Prat al Plat que 
reflexiona sobre l’impacte 

dels aliments que consumim i com treure el màxim 
rendiment a les fruites i verdures. Amb la participació 
de les entitats Espigoladors, La Mujada i Keras Buti.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dilluns 7, a les 18 h
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El festival 
jove AltraVeu 
estrena 
vídeo
Per segon any consecutiu, el festival jove 
AltraVeu no ha pogut celebrar-se de mane-
ra presencial a causa de les mesures de pre-
venció per la covid-19. Per tal de continuar 
mantenint l’essència participativa del festi-
val, des de Joves.Prat s’ha realitzat un vídeo 
retrospectiu que es va estrenar el passat 15 
de maig, data en què tradicionalment se 
celebra el festival. Podeu veure el vídeo al 
canal de YouTube de Joves.cat (/jovesprat) 
i a www.joves.prat.cat.

“He participado en el AltraVeu desde 
hace dos años, organizando una 
‘batalla de gallos’, y fue espectacular. 
Convocar a tantos jóvenes para quedar, 
compartir y dar apoyo a los que se suben 
al escenario tiene mucho mérito”.L’AltraVeu, que enguany hauria celebrat 

la 9a edició a l’skatepark dels jardins de la 
Ribera, s’ha consolidat com el festival pra-
tenc de referència per a les persones joves 
del municipi. La jornada es caracteritza per 
estar organitzada, tant en el seu disseny 
com en la seva realització, pels joves ma-
teixos junt ament amb l’equip tècnic de Jo-
ves.Prat. El vídeo, realitzat l’última setmana 
d’abril, ha comptat amb la participació de 
13 persones vinculades en algun moment 
al festival: membres d’entitats, col·lectius, 
públic del festival i persones implicades 
tant en el procés de disseny com en la 
posada en marxa de la jornada expliquen 
mitjançant la seva experiència personal 
què ha significat per a elles participar-hi 
i rememoren situacions que consideren 
inoblidables.

MOHAMED 
ZINEBI 
Membre del 
grup motor 
del festival i de 
Castellers del Prat 

“Sense participació no hi ha AltraVeu, 
ja que, al cap i a la fi, som un grup de 
persones que ens apuntem al carro i 
entre tots fem possible tot això. Per a mi 
l’AltraVeu també és útil, ja que sempre 
intentem reivindicar coses, com per 
exemple mitjançant el Punt Lila”.

ALBA RULL
Membre del 
grup motor del 
festival i de La 
Nòria Teatre 

El segon 
fanzín d’El 
Lloro ja es 
pot trobar als 
equipaments 

El fanzín d’El Lloro continua el seu recorre-
gut amb una segona edició. La publicació, 
creada en el marc de les Tardes Joves d’El 
Lloro, pretén oferir un espai perquè el jo-
vent del Prat pugui expressar-hi les seves 

inquietuds artístiques i creatives, posar en 
contacte persones joves amb els mateixos 
interessos i facilitar la creació d’un circuit 
artístic. 

L’artista local Conxita Herrero ha estat 
l’encarregada del disseny i la maquetació 
de la segona edició, en la qual han partici-
pat 10 joves amb disciplines com el dibuix 
i la fotografia. 

En paral·lel a la realització del fanzín, 
s’ofereixen activitats vinculades al món 
artístic i dinamitzades per artistes locals. 
L’artista pratenca Lara Martínez va oferir, 
el passat 30 d’abril, un taller organitzat 
per Joves.Prat i acollit per l’entitat Saó Prat 
en què es van oferir recursos i consells per 
poder autoeditar publicacions pròpies. 

La publicació es pot trobar a diferents 
equipaments municipals i comerços de la 
ciutat. 

Una desena de joves del 
Prat n’han participat en 
l’elaboració aportant-hi 
dibuixos, fotos, textos, etc.
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L’escola de 
persones 
adultes Terra 
Baixa obre 
inscripcions per 
al curs vinent

El Centre de Formació per a Persones Adul-
tes (CFA) Terra Baixa, del Prat, ha obert el 
període del 21 al 29 de juny per fer-hi la pre-
inscripció de cara al curs vinent. Trobareu 
tota la informació al web cfaterrabaixa.
cat. L’oferta educativa del centre està pen-
sada per facilitar l’obtenció del títol de gra-
duat en educació secundària o l’accés als 
diversos nivells del sistema educatiu.

El CFA Terra Baixa ofereix ensenyaments 
inicials i formació bàsica (català, castellà, 
formació instrumental, graduat en educa-
ció secundària), llengües (anglès i francès), 

“Vaig comprovar que l’edat no 
és cap limitació a l’hora d’assolir 
coneixements i aconseguir una 
millora en el terreny laboral. 
Guardo molt bons records del 
meu pas pel CFA Terra Baixa”.

preparació per a les proves d’accés a cicles 
formatius i universitat i el Competic (certi-
ficat de competències de la informació i la 
comunicació). 

MARIA ÀNGELS 
SANDALINES
Exalumna 

“Voldria destacar la curiositat, 
l’afany de superació i 
l’agraïment de l’alumnat, 
que fan d’aquesta tasca una 
experiència molt enriquidora”.

NÚRIA VALERO
Professora 
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MARIA ÀNGELS 
SANDALINES
Exalumna 

l Prat compta, des de la 
darrera diada de Sant 
Jordi, amb un nou mit-

jà de comunicació local: elprat.digital. 
Com indica el seu nom, i amb el blau po-
tablava com a color identificatiu, l’empresa 
municipal El Prat Comunicació, SL, ha im-
pulsat aquest nou mitjà estrictament digi-
tal per seguir l’actualitat local del municipi, 
completant l’esquema de mitjans munici-
pals de la societat juntament amb elprat.
ràdio, elprat.tv i aquesta revista, El Prat. 

El projecte és resultat d’una aposta no-
table pel contingut transmèdia, que s’ofe-
reix a partir d’un disseny propi modern, 
que s’adapta a les necessitats de cada 

E

Neix elprat.digital, el nou mitjà 
de comunicació local del Prat

mitjà de comunicació però, alhora, man-
té més coherència entre els respectius 
espais web, tots ells definits a partir dels 
actuals hàbits de consum d’informació.

Plataforma informativa
elprat.digital no és només un nou mit-
jà, sinó que esdevé en el seu conjunt una 
nova plataforma informativa de referèn-
cia, que engloba també l’espai web de la 
ràdio i televisió municipals. 

Per seguir tota l’actualitat del nou mitjà, 
elprat.digital neix ja amb les seves xar-
xes socials pròpies, tant a Facebook com a 
Twitter, que se sumen a les habituals de la 
resta de mitjans. 

elprat.ràdio 
estrena web pel 
19è aniversari
Sota el paraigua d’aquest 
nou projecte, i just en el 19è 
aniversari de la primera emissió 
de la ràdio municipal del Prat, 
elprat.ràdio (91.6 FM) ha estrenat 
nou disseny web per oferir a la 
ciutadania un espai innovador 
que facilita l’escolta de la ràdio 
en línia i els seus continguts. 
La proposta manté els grans trets 
distintius del mitjà, però a partir 
d’un disseny propi que posa 
en valor tant el directe com el 
consum a la carta d’informacions 
del 91.6 FM i, sobretot, l’equip i 
l’ampli ventall de col•laboradors i 
col•laboradores que fan possible 
la ràdio municipal del Prat.  

El nou mitjà elprat.digital 
engloba també els renovats 
webs informatius de 
elprat.ràdio i elprat.tv.
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Zona azul para facilitar 
el acceso a los CAP y al 
comercio
El Ayuntamiento de El Prat ha habilitado 
pequeñas bolsas de zona azul de aparca-
miento junto a los tres centros de atención 
primaria (CAP) de la ciudad, en la oficina de 
Correos y en el tramo comercial de Verge 
de Montserrat entre Remolar y Canal. El ob-
jetivo del aparcamiento de rotación es faci-
litar el acceso a los centros de salud de per-
sonas mayores o con movilidad reducida, o 
bien visitas a urgencias, hacer gestiones en 
Correos o acceder puntualmente a tiendas 
y servicios. En todos los casos, la instalación 
de estas zonas azules responde a deman-
das ciudadanas o del comercio de la zona.

Como en cualquier otra zona azul del 
municipio, el tiempo máximo de estacio-
namiento es de 3 horas y la tarifa es de 25 
céntimos por cuarto de hora. Los vehículos 
de emisiones cero están exentos de pago. 
Se puede abonar la tarifa a través del móvil.

Video en elprat.tv

Acaben les obres als jardins de 
Mon Racó
La reforma dels jardins de Mon Racó, que ha comptat 
amb un procés participatiu amb l’associació veïnal de 
la Barceloneta, ha finalitzat amb l’adequació del canal 
(mesos enrere ja s’havia remodelat tot l’espai situat en-
tre aquest curs d’aigua i els edificis del barri). El canal, 
que continua sent descobert, compta ara amb més ve-
getació que li dona un aspecte més natural.

Video en elprat.tv

La ronda del Sud crece e integra Las 
Palmeras al resto de la ciudad 
El Eixample Sud ya cuenta con más viales y calles abiertas a la ciuda-
danía. Se trata de todos aquellos que discurren alrededor del nuevo 
tramo urbanizado de la ronda del Sud, entre la carretera de la Aviació y 
la carretera de la Platja, y la continuación de las calles transversales ya 
existentes de Ernest Lluch, Antoni Tàpies y Jaume Casanovas. En este 
tramo, la ronda del Sud tiene dos carriles por sentido, una mediana 
ajardinada, una hilera de aparcamientos y un carril bici de doble sen-
tido. El barrio de Las Palmeras (en la foto, a la izquierda) queda ahora 
más conectado al resto de la ciudad.

Video en elprat.tv



l Ple Municipal ha apro-
vat definitivament, al 
mes de maig l’Orde-

nança Municipal d’Autoconsum amb 
Energia Fotovoltaica, una regulació que 
permetrà el desenvolupament d’un mo-
del d’energia neta, sostenible i democrà-
tica arreu del territori pratenc. Es tracta 
d’una de les estratègies més importants 
en matèria de transició ecològica, ja que 
pretén canviar completament les estruc-
tures de producció, emmagatzematge i 
distribució d’energia. 

L’autoconsum energètic és la capacitat 
que té la ciutadania de generar la seva 
pròpia energia i consumir-la, en aquest 
cas, procedent de plaques fotovoltai-
ques. Amb la nova ordenança municipal 
s’avança cap a un nou model energètic 
que compta, a més, amb diferents bonifi-
cacions, com per exemple la del 50 % de 
l’IBI durant tres anys o l’exempció del 95 
% de la quota de l’impost sobre construc-
cions i obres per la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques.

El Prat, referent a l’Estat
Gran part del parc d’edificis d’habitatges 
de la ciutat no hauran de demanar permi-
sos a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria 
(AESA) per instal·lar-hi plaques fotovol-
taiques, només hauran de presentar una 
comunicació prèvia d’obres al Departa-
ment d’Urbanisme de l’Ajuntament, si 
compleixen unes condicions concretes. 
El Prat és, així, el primer municipi de tot 
l’Estat espanyol que ha aconseguit arribar 
a un acord amb l’AESA per simplificar els 
permisos d’instal·lació de plaques. 

Voleu instal·lar-vos plaques?
Des del gener, el servei municipal Casa de 
l’Energia realitza assessoraments i acom-
panyaments al veïnat que vol instal·lar-se 
plaques fotovoltaiques als seus edificis. 
També ofereix informació i formació per 
reduir el consum d’energia i, en definitiva, 
per estalviar diners en la factura energè-
tica. Més informació al web  elprat.cat/
casadelenergia.

E El Prat aprova una 
ordenança que afavoreix 
l’autoconsum elèctric

La línia vermella delimita la zona 
del Prat que ha quedat exempta 

de demanar permisos a l’AESA per 
instal·lar plaques solars fotovoltaiques. 

Es converteix en la primera ciutat amb aeroport 
amb tràmits simplificats per instal·lar plaques 
fotovoltaiques, gràcies a un acord entre l’Ajuntament 
i l’Agència Estatal de Seguretat Aèria

Av. Verge de Montserrat

C. Carretera de la Marina
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ntre el 12 de abril y el 2 de 
mayo se llevó a cabo la 
fase de votaciones de los 

presupuestos participativos del presente 
mandato municipal. Un total de 470 pra-
tenses participaron en esta fase y dieron 
2.326 votos a las propuestas presentadas. 

Dos grupos de propuestas
A las votaciones se presentaron dos gru-
pos de propuestas: el de grandes inversio-
nes, con un presupuesto de entre 200.000 

€ y 500.000 € y en el que, como máximo, 
se podía votar una propuesta, y el grupo 
de pequeñas inversiones, con un presu-
puesto inferior a 200.000 € y en que se po-
día apoyar hasta cuatro propuestas.

Las propuestas se han trabajado inter-
namente en el Ayuntamiento y se han 
aprobado definitivamente las que son 
viables. También se ha decidido aumentar 
en 49.000 € el presupuesto, a fin de poder 
ejecutar todas las propuestas aprobadas, 
que son las siguientes:

E PROPUESTAS DE 
GRAN INVERSIÓN

l Parkour Park El Prat
260 votos | 300.000 €

l Mejorar el antiguo paseo 
de Joan Carles I y los patios 
interiores de los edificios de la 
calle del Riu Ebre
109 votos | 240.000 €

Aprobadas las propuestas 
definitivas de los presupuestos 
participativos 
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Arriba, un niño haciendo parkour, 
una actividad recreativa que 
consiste en desplazarse por 
el medio urbano superando 

obstáculos. Abajo, patios interiores 
de los edificios de la calle del 

Riu Ebre y juegos de agua.

Casi 500 pratenses participan en la fase de votaciones



PROPUESTAS DE 
PEQUEÑA INVERSIÓN

l Patios escolares más 
naturalizados 
223 votos | 100.000 €

l Mejorar la visibilidad de los 
cruces de la calle de Lleida 
167 votos | 85.000 €

l Instalar un espacio de 
entrenamiento al aire libre en 
los jardines de Andalusia 
155 votos | 130.000 €

l Instalar bancos en el camino 
de la playa  
154 votos | 20.000 €

l Instalar juegos infantiles de 
agua en la plaza de Louis Braille  
140 votos | 200.000 €

l Remodelación de la plaza 
situada entre la carretera de la 
Marina y el pasaje de Salvador 
Espriu  
111 votos | 195.000 €

l Instalar juegos infantiles de 
agua en la plaza de la Noguera 
104 votos | 200.000 €

l Instalar más cajas refugio 
para murciélagos 
95 votos | 2.000 €

l Crear el itinerario “Descobrim 
el Prat” 
75 votos | 5.000 €

l Hacer mejoras en el 
equipamiento de los huertos 
municipales 
72 votos | 20.000 €

l Instalar más mesas de 
ping-pong 
72 votos | 15.000 €

l Señalizar las bicicalles
61 votos | 180.000 €

l Instalar paneles informativos 
en los caminos del delta del 
Llobregat 
56 votos | 50.000 €

l Crear más aparcamientos 
para bicis en los centros 
escolares 
51 votos | 20.000 €

l Mejorar la acera de la calle 
de Lo Gaiter del Llobregat  
48 votos | 60.000 €

l Iluminar el depósito de aguas 
de Sant Cosme 
44 votos | 125.000 €

l Hacer más visibles los 
desniveles de las aceras de 
la avenida de la Verge de 
Montserrat 
44 votos | 12.000 €

l Renovar el parque infantil de 
la calle de Amposta 
43 votos | 50.000 €

l Instalar secadores de 
bañadores en los centros 
deportivos municipales 
42 votos | 10.000 €

l Instalar pasos de peatones 
elevados en las inmediaciones 
de los jardines de la Pau 
38 votos | 30.000 €

l Mejorar la zona de juegos en 
la plaza de Antonio Machado 
29 votos | 150.000 €

l Señalizar el circuito peatonal 
vinculado a L’Escola d’Arts en Viu
25 votos | 200.000 €

l Instalar un sistema de pilotes 
automatizado en las calles de 
Frederic Soler y Ferran Puig 
24 votos | 150.000 €

Para hacer el seguimiento del estado 
de ejecución de cada propuesta se habi-
litará un espacio en la plataforma digital 
Decidim El Prat.

SARA ELA
Ha participat a 
les diferents fases 
dels pressupostos 
participatius

“Crec que els pressupostos 
participatius són una iniciativa 
excel•lent que ens permet a la 
ciutadania traslladar directament 
les nostres propostes, necessitats 
i projectes de millora de la 
ciutat. Participar-hi ha estat 
una experiència gratificant i 
molt enriquidora. Espero que 
l’Ajuntament aposti per mantenir 
aquest tipus d’iniciatives i animo 
tothom a no desaprofitar-les”.

SAMUEL 
TORRES
Ha participat a 
les diferents fases 
dels pressupostos 
participatius

“Tots els participants vam presentar-
hi les nostres propostes i les vam 
debatre entre nosaltres. Els tècnics 
ens van assessorar i ens van ajudar 
molt, ells també hi estaven molt 
implicats.La part més divertida 
van ser les votacions ciutadanes 
de les propostes finalistes; cada 
dia mirava en quina posició 
estaven les meves! Per descomptat 
que als propers pressupostos 
participatius tornaré a participar”.
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El Mercat Municipal 
ja ven per Internet
Així vol facilitar la compra i la distribució dels aliments amb 
comoditat i seguretat, a través del web mercatdelprat.com 

l Mercat Municipal del 
Prat ha posat en marxa 
la seva botiga en línia a 

través del web mercatdelprat.com, 
amb què vol facilitar la compra i la distri-
bució dels productes amb comoditat i se-
guretat mitjançant internet i el lliurament 
a domicili.

D’aquesta manera, el Mercat Municipal 
vol adaptar-se als nous temps i als nous 
hàbits de consum i compra de la ciutada-
nia, que s’han accentuat per la pandèmia 
sanitària. Amb la covid, les restriccions a 
la interrelació social o la necessitat d’evitar 
desplaçaments i aglomeracions han fet 
encara més necessari potenciar els canals 
de venda en línia, també en el cas del petit 
comerç i de proximitat.

Comprar en línia productes 
frescos, de qualitat i proximitat  
La plataforma mercatdelprat.com ofe-

E sostenibilitat ambiental i la dinamització 
del teixit comercial local.

Personalització de la compra    
La plataforma web ofereix l’opció de per-
sonalitzar la comanda, ja que s’hi poden 
afegir notes als productes “la carn, a tall 
fi”, “talls gruixuts”, “la fruita, madura”, etc.). 
També s’hi pot crear una llista de compres 
habituals, que es podrà reutilitzar en di-
verses ocasions a través del web. 

També es pot comprar a diferents pa-
rades de forma conjunta en una única 
comanda i triar quin dia i franja horària es 
vol rebre a casa. Pel que fa a les formes de 
pagament, pots ser amb targeta de crèdit 
i amb serveis com Bizum o Paypal.

Suport al comerç en línia per 
promoure aquest tipus de venda 
i superar l’impacte de la covid   
Fins al moment, són 11 els concessionaris 

reix els mateixos productes de qualitat que 
es venen a les parades i són les mateixes 
paradistes les que preparen les comandes. 
A més, es garanteix tota la traçabilitat del 
procés, de manera que en la distribució no 
es trenca la cadena del fred, conservant 
la qualitat i frescor dels aliments fins a la 
seva arribada al domicili. També hi ha la 
possibilitat de passar a recollir presencial-
ment la compra pel mateix mercat, en un 
moment en què al client o clienta li vagi 
bé, sense esperes ni cues.

Transport sostenible 
fins als domicilis   
En el transport dels productes a domicili 
s’han incorporat criteris de sostenibilitat 
social i ambiental. D’això s’encarrega Ro-
daPrat, servei de distribució amb vehicles 
ecològics amb seu al Prat i sense ànim de 
lucre. RodaPrat promou també la dignifi-
cació laboral d’aquets sector, a més de la 
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Un treballador de Rodaprat, 
amb el seu tricicle, reparteix una 
comanda del Mercat Municipal. 



del Mercat Municipal que s’han sumat al 
nou canal de venda en línia, que represen-
ten la majoria de paradistes. L’Ajuntament 
seguirà treballant perquè s’hi puguin aca-
bar sumant la resta, atenent la creixent 
importància dels canals d’aquest tipus de 
venda.

Ajus al comerç    
El suport a la digitalització del comerç lo-
cal és una de les línies d’actuació de l’es-
tratègia “Ara més que mai, el Prat” de re-
construcció socioeconòmica de la ciutat 
davant de la pandèmia. A més, cal recor-
dar que l’Ajuntament del Prat ha aprovat 
bons i ajuts per donar suport al comerç a 
fer front a l’impacte de la covid per valor 
de més d’1.400.000 euros des de mitjans 
de l’any 2020, dels quals 500.000 es van 
concedir l’any passat i la resta formen part 
de les convocatòries realitzades o previs-
tes per a l’any 2021.

JUAN LUIS 
CASO
Peixos Elena 
(parada 21, Mercat 
Municipal)
“La venta online la veo positiva, pero sobre 
todo a largo plazo. Generaciones como la 
mía y mayores, y más en un ámbito como el 
pescado, preferimos ver el producto en vivo. 
Ahora bien, gente más joven, por ejemplo 
mi hijo, por falta de tiempo o comodidad, 
no tienen problemas en comparlo por 
Internet. Eso sí, debe existir confianza con 
el vendedor, de manera que el producto 
que llegue a casa sea fresco y de calidad”.

Rodaprat, 
distribució local 
i ecològica
La distribució a domicili dels 
productes del Mercat Municipal va a 
càrrec de Rodaprat, una agrupació 
de diferents entitats del Prat 
liderades per GATS (Grups Associats 
pel Treball Sociocultural). El servei 
no té ànim de lucre i treballa per 
la dignificació laboral del sector 
(molt precaritzat) i la sostenibilitat 
mediambiental (la distribució es 
fa amb vehicles no contaminants 
com bicicletes), alhora que 
millora el teixit comercial local. 
Els trobareu a rodaprat.cat.

EVA LÓPEZ
Clienta del 
Mercat Municipal

“Acostumo a comprar molt per Internet 
i vaig provar la venda en línia del Mercat 
Municipal, i l’experiència va ser molt 
satisfactòria. Repetiré segur. Les mares 
de l’escola estaven totes esperant com 
m’arribaria la comanda i quina qualitat 
tindrien els productes, i ha estat tan bona 
que totes han decidit comprar al Mercat 
Municipal per Internet. Al rebut s’indica 
quina pesona ha triat els productes i quina 
parada, i això t’ofereix molta confiança”.

CHECHU SANZ 
BROTA
Treballador de 
Rodaprat

“Rodaprat va començar a funcionar al 
juliol passat. Actualment hi som quatre 
treballadors i disposem de dos tricicles 
elèctrics, un patinet elèctric amb caixa, 
dos carrets per anar a peu i algunes 
bicicletes. El nostre àmbit de distribució 
és la ciutat del Prat i, pel que ens comenta 
la gent, els agrada molt la nostra manera 
de fer distribució neta i ecològica”. 
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estiu del 1990, un 
grup d’alumnes va 
començar una expe-

riència nova al Prat, el Programa SEFED 
(Simulació d’Empreses amb Finalitats 
Educatives). Es tractava d’adquirir i millo-
rar competències administratives treba-
llant en una empresa simulada, Cresta SA, 
ubicada al carrer Pamplona i especialitza-
da a comercialitzar productes potablava.

L’Ajuntament del Prat, com a soci fun-
dador de la fundació Inform, impulsora 
del SEFED arreu de Catalunya, hi ha donat 
suport des d’aleshores. Han passat molts 
estius i noves promocions d’alumnes con-
tinuen formant-se amb la metodologia de 
simulació d’empreses al Centre de Promo-

L’ ternacionals presencials i en línia, des de 
Barcelona a Xangai.

Certificat de professionalitat
Des del 2012, la formació s’adapta al Cer-
tificat de Professionalitat d’Activitats de 
Gestió Administrativa i s’ofereix formació 
professional per a l’ocupació, preferent-
ment per a persones en atur.

SEFED Llindar Joves
Des del 2018, a través de la Fundació 
Llindar i gestionat per Inform, s’ofereix al 
Prat el SEFED Llindar Joves, en el marc del 
Programa de Garantia Juvenil de Noves 
Oportunitats. S’adreça a la població jove 
i s’ofereix en horari de tarda. 

El programa formatiu 
d’empreses simulades ja 
porta més de 30 anys al Prat
El SEFED va aterrar a la ciutat l’any 1990 i des d’aleshores 
s’hi han format més de 1.500 persones

El programa formatiu 
d’empreses simulades ja porta 
més de 30 anys al Prat

ció Econòmica. L’experiència d’”aprendre 
fent” es manté ben viva i útil. 

Des de fa més de 20 anys, l’empresa si-
mulada es diu Cargo Prat, que ofereix ser-
veis de transport i productes d’emmagat-
zematge a nivell nacional i internacional.

Des del seus inicis, més de 1.500 alum-
nes s’han format al Programa SEFED, i més 
del 70 % s’han inserit laboralment en l’es-
pecialitat administrativa que hi han estu-
diat i practicat, cada dia de 8 a 14 hores, 
durant un total de 920 hores.

Pràctiques en empreses 
reals a Europa
El SEFED ofereix pràctiques en empre-
ses reals del nostre entorn i també esta-
des Erasmus a l’alumnat que opta per fer 
pràctiques en una empresa real de la Unió 
Europea. I al Prat també s’ha acollit molts 
i moltes alumnes d’arreu del món. Cargo 
Prat ha estat present a més de 20 fires in-



AV Nucli Antic: 
“Hem de fer 
turisme pel 
Prat per arribar 
a Bellvitge”

Associació Veïnal 
del Nucli Antic
Aquesta entitat es va crear al 
juny del 1991, justament ara fa 
30 anys. Actualment compta 
amb 420 membres i té la seu al 
Centre Cívic Palmira Domènech.

L’Associació Veïnal del Nucli Antic del Prat 
demana desdoblar les línies d’autobús 65 
i 165 per tal de millorar la connexió amb 
Bellvitge. «Ara mateix hem de fer turisme 
pel Prat per poder arribar allà», denuncia 
la presidenta de l’entitat, Rosario Amador. 
Totes dues línies cobrien abans tota 
l’avinguda Josep Anselm Clavé (la Ram-
bla) abans de les obres de Verge de Mont-
serrat, quan es van desviar els autobusos. 
Aleshores van deixar de circular pel carrer 
Enric Morera i van començar a fer-ho per 
Carretera de la Marina i Moreres, un can-
vi que, acabada la reurbanització central 
de Verge de Montserrat, es va mantenir 
perquè, segons l’Ajuntament, així s’evita-
ven les molèsties que suposava el pas fre-
qüent d’autobusos de 18 metres per un 
carrer estret com Enric Morera. 

Tot plegat, segons Amador, fa que el 
trajecte ara pugui suposar «gairebé una 
hora perquè si, per exemple, una persona 
ha d’anar a visites externes, primer han 

d’anar a buscar l’autobús a Carretera de la 
Marina per agafar l’L10 i un cop allà han 
de caminar encara per arribar a l’hospital».

Ampliació de la L1 del metro
La presidenta de l’Associació Veïnal del 
Nucli Antic també insisteix en una recla-
mació històrica: l’ampliació fins al Prat de 
la línia L1 del metro, la vermella, que ac-
tualment acaba a l’Hospital de Bellvitge. 
“Ens fan un metro, la línia L9, que està molt 
bé però no va a Bellvitge, que és on la gent 
del Prat necessita anar, a l’hospital i a l’on-
cològic», remarca Rosario Amador. De fet, 
el nou Pla Director d’Infraestructures de la 
Generalitat preveu aquesta connexió amb 
un túnel que passaria per sota del riu fins 
a l’actual parada Prat Estació.

Luis Rodríguez Alonso

La informació i entrevista d’aquesta 
pàgina s’han extret d’un reportatge 
d’elprat.tv que podeu veure 
a l’apartat “El Prat a fons”

Un PR3 passa per la pl. Espanya, 
coneguda popularment com 
“la plaça dels autobusos”.

Quan es va crear l’associació?
L’entitat es va crear al juny 
del 1991, i entre les primeres 
reivindicacions hi havia el rebut 
de l’aigua, amb gent que pagava 
molt i gent que pagava poc. També 
demanàvem que ens cedissin un 
despatx per a l’associació. 

Un despatx que teníeu al carrer 
de lo Gaiter del Llobregat
Sí, quan es va inaugurar l’Hotel 
d’Entitats, que depèn de la 
Generalitat, ens van donar un 
despatx i un magatzem no 
gaire gran, perquè allà tot l’espai 
el compartíem amb altres 
associacions. 

Des de fa dos anys, però, ja heu 
aconseguit un espai en un centre 
cívic de titularitat municipal. Com 
ha anat el canvi?
Aquí, l’espai és més obert i puc 
mantenir més contacte amb la 
gent, cosa que allà, ara, no podríem 
fer en l’actual context. Ens ha 
vingut molt bé, però estem limitats 
a l’hora de fer servir els espais 
perquè es comparteixen amb el 
mateix centre cívic, i això ens ha 
fet perdre socis de l’entitat. Quan 
érem a l’Hotel d’Entitats vam tenir 
un boom de persones, amb més de 
800, i ara mateix estem en 420. 

Un altre espai que també fa dos 
anys és L’Artesà. Vosaltres vau 
estar en contra del projecte de 
l’Ajuntament. Ara que ha passat 
aquest temps, com ho valoreu?
La zona s’ha reactivat i hi ha més 
gent jove així com més oferta 
cultural, però això no treu que, 
veritablement, s’ha fet malbé el 
patrimoni. Si s’hagués reconstruït 
d’una altra forma hauríem tingut la 
mateixa activitat. 

UNA ASSOCIACIÓ 
VEÏNAL CADA 
MES

ROSARIO AMADOR 
Presidenta de l’Associació 
Veïnal del Nucli Antic



EL TROFEU PRATENC 
D’ATLETISME ARRIBA A LA 

39a EDICIÓ
Més de 600 atletes de 48 equips de tot 

Catalunya van participar l’1 de maig 
en el 39è Trofeu Pratenc d’Atletisme i 
33è Memorial Mònica Gregorio. Va ser 

una festa de l’atletisme infantil i de 
promoció, organitzat pel Pratenc AA 

i que ha comptat amb la participació 
de 53 atletes del club en totes les 

categories de sub-14 i sub-16.

TORNA LA CURSA DELTA PRAT
Després d’un any d’aturada per la pandèmia, la Cursa Delta 
Prat ha tornat amb la 21a edició. La cursa, organitzada 
pel periòdic Delta i el Pratenc Associació d’Atletisme, no 
ha inclòs enguany la prova de 10 km ni la cursa infantil, 
només la de 5 km. Hi han participat 800 persones.

 FLAIXOS
D’ESPORTS

PORTES OBERTES A LES 
ENTITATS ESPORTIVES PER 
A INFANTS
Els dissabtes 12 i 19 de juny, de 9 a 14 
h, les entitats esportives dels complexos 
esportius municipals (CEM) de la ciutat 
faran jornades de portes obertes perquè 
tots els infants que ho vulguin puguin fer-hi 
tastets d’una hora de les seves activitats. 
La pandèmia ha afectat el funcionament 
d’aquestes entitats, que de cara al curs vinent 
volen tornar a la normalitat. Per participar 
a les activitats del 12 i 19 de juny, que es 
faran garantint la seguretat sanitària, cal 
inscriure-s’hi prèviament contactant amb 
l’entitat amb què es vulgui fer el tastet.

L’AE PRAT ASSOLEIX LA PERMANÈNCIA I 
DISPUTARÀ LA NOVA 2a DIVISIÓ DE LA RFEF
L’AE Prat ha assolit la permanència a la categoria i la temporada vinent 
disputarà la 2a divisió de la federació. Ho ha fet després guanyar l’últim 
partit de la fase de permanència per 1 gol a 0 contra l’Oriola. 



EL SAGNIER COMENÇA A TRANSFORMAR-SE 
DE CAMP A ESTADI
Ben aviat començaran les obres de construcció d’una nova 
graderia lateral coberta, primera fase d’una metamorfosi total 
que transformarà el camp de futbol del CEM Sagnier en un 
estadi homologable a les instal•lacions on juguen altres equips 
de futbol de categories similars a l’àrea metropolitana. L’estadi, 
amb una graderia coberta tot al voltant del terreny de joc, 
tindrà capacitat per a més de 2.000 seients.

NOU ÈXIT DEL DUATLÓ FEMENÍ PRATENC
L’equip femení de duatló del Club Prat Triatló 1994 ha aconseguit 
la medalla de bronze en les dues proves de la Lliga Nacional de 
Duatló de Carretera celebrades el diumenge 9 de maig a la Nucia, 
Alacant. En concret, han estat el Campionat d’Espanya Supersprint 
de Clubs i el Campionat de Relleus per Parelles, on el Prat Triatló 
ha aconseguit les dues medalles de bronze. Aquest mateix 
equip va ser fa poc subcampió d’Espanya per equips i tercer al 
Campionat de Catalunya per Equips, celebrat l’abril passat al Prat.

EL KARATE PRATENC ENCETA 
UNA TEMPORADA DE 

TRANSICIÓ
El Campionat de Catalunya de Karate s’ha 
celebrat un any més al Prat, en una edició 
especialment rellevant, ja que, després de 

no poder-se disputar l’any passat, enguany 
ha esdevingut el toc de sortida del karate 

competitiu a nivell català. L’AE Karate 
Prat n’ha estat l’amfitrió un any més, però, 

per primer cop en molt temps, no hi ha 
participat. Les mesures de seguretat i la 

complexa situació de les entitats han acotat 
les proves a menys d’una desena de clubs.

 FLAIXOS
D’ESPORTS

EL CB PRAT, A UN PAS DEL RETORN A LA 
LLIGA LEB OR
Quan us arribi aquesta revista a les mans, el Club Bàsquet Prat estarà 
immers en els partits decisius per al seu retorn a la lliga Leb Or. El club 
potablava ha arribat a les semifinals després de superar equips com el 
Marbella i amb actuacions destacades del base dominicà Andrés Feliz.



   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!

Al Prat tenim la sort de viure al costat d’espais naturals, d’una 
platja, de molts parcs urbans, de grans patis escolars... Per 
això, els nens i les nenes de la ciutat gaudim d’una gran oferta 
d’educació ambiental, amb activitats relacionades amb la cura 
del medi ambient i les energies renovables.

Aquest curs, hem assolit més de 7.500 intervencions d’educació 
ambiental de les escoles pratenques i més de 2.500 de centres 
educatius de fora de la nostra ciutat, una participació molt alta. 

10 anys de la xarxa local d’escoles sostenibles
Enguany se celebra la primera dècada de funcionament de la 
xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles”, que fomenta la feina de 
les escoles com a eina indispensable per sensibilitzar sobre la 
importància de la cura del nostre entorn. 

Educació 
ambiental: el 
privilegi de 
viure al Prat!

Sabeu què 
és el servei 
comunitari 
ambiental?
Més de 200 nois i noies del Prat 
d’entre 14 i 16 anys han participat 
aquest curs al servei comunitari 
ambiental. Es tracta d’una formació 
de 20 hores durant la qual donen 
un cop de mà en les feines de 
manteniment i conservació de la 
biodiversitat del Prat.

S’han fet censos de fauna i flora 
en espais naturals, protegits i 
urbans, i estudis de la presència de 
residus en alguns d’aquests espais. I, 
d’altra banda, també han pogut fer 
pràctiques d’agroecologia a la finca La 
Marina (foto de dalt), amb l’objectiu 
de conèixer de primera mà com 
s’ha de mantenir una finca agrícola 
ecològica. 



L’Ernestina és la bibliotecària del poble i ha estat segrestada per uns bandits ben 
entremaliats. Ningú no entén res, és terrible! Però no us hi amoïneu; l’Ernestina, que 
sap moltes coses perquè llegeix molt, donarà la volta a la situació com un mitjó. Això 
sí, abans d’això hi haurà un terratrèmol, uns policies que busquen els segrestadors, uns 
bandits malalts pel xarampió i, sobretot, un munt de llibres i històries divertides. Si voleu 
saber com acaba la història, veniu a la biblioteca Antonio Martín, al Cèntric, a buscar el 
llibre El segrest de la bibliotecària, de Margaret Mahy. 

Recomanat per a infants de 10 a 12 anys

Cada mes us recomanem 
un llibre

Des del Consell d’Infants del Prat ens adherim 
a la lluita pels drets de les persones LGTBIQ+. 
Volem acabar amb l’LGTIBfòbia a les escoles i a 
la ciutat, on estem cansats i cansades d’escoltar 
comentaris fora de lloc per l’orientació sexual 
o la identitat de gènere de les persones.

Pensem que tots i totes som iguals dins 
de la diferència i que aquesta diferència 
és la que enriqueix la nostra societat.

Volem demostrar a tothom que els nens i les 
nenes del Prat lluitem pels drets d’aquest 
col·lectiu,  els quals s’han vulnerat des de fa tant i 
tant de temps. Per això, ens hem organitzat i hem 
fet aquest manifest en forma de poema amb 
el qual pretenem trencar amb els estereotips i 
prejudicis i construir així una ciutat lliure i plural:

Manifest del 
Consell dels 
Infants del Prat 
en defensa dels 
drets LGTBIQ+ 
i contra la 
LGTBIfòbia Des del Consell d’Infants del Prat, ens hem ben inspirat

i unes rimes per reflexionar us hem portat.
I és que no ens agrada que ens mirin malament

per estimar qui estimem.
Per això volem abolir l’LGTBIfòbia de les escoles

i així no sentir-nos mai soles.
Ser gai o lesbiana no és un insult,

ja siguis infant o siguis adult,
així que la teva opinió no m’importa

si res no m’aporta.
Podem escollir el que volem vestir i el que volem ser

sense que ningú ens digui res.
És a dir que podem manifestar la nostra identitat

perquè totes som lliures a la nostra ciutat.
Pertànyer al col·lectiu LGTBIQ+ no és una enfermetat,

nosaltres estem vivint la nostra veritat.
Ens heu escoltat?

Volem que al Prat hi hagi orgull i llibertat!!

Membres del Consell dels Infants gravant un 
vídeo amb la lectura del manifest. El podeu 

mirar al canal de Youtube del Consell.

facebook.com/ElPratEducacio
twitter.com/elprateducacio
instagram/ElPrateducacio

Estigues pendent de les nostres xarxes!!!




