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Premis Ciutat 
del Prat 2021 
La Creu Roja del Prat, Cristina BanBan i Vicenç Lluch han 
estat premiats enguany. A la foto no hi apareix l’artista 
pratenca perquè viu i treballa a Nova York i, a causa de la 
pandèmia, no ha pogut venir al Prat a recollir el premi. 
Aquesta fotografia s’ha fet en una pineda litoral del 
delta del Llobregat, perquè és un espai natural que 
torna a estar greument amenaçat per la proposta 
d’Aena d’allargar la tercera pista de l’aeroport.
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a primera revista “El Prat” de este 2021 
mostraba en portada el arranque de las 
vacunaciones en nuestra ciudad, empe-
zando por la residencia municipal Pene-
dès y el resto de residencias de mayores 
y de personas con discapacidad. Medio 

año después, esta revista muestra los primeros frutos 
de esta campaña de vacunación: la reanudación de la 
vida ciudadana. Una reanudación que avanza lenta-
mente, y que hay que asumir con toda la prudencia 
posible, como nos demuestra la ola de contagios que 
estamos viviendo en los últimos días. Pero que por fin 
se está produciendo: una amplia oferta cultural y de 
actividades de verano permite que nos podamos vol-
ver a encontrar, viviendo el verano, en plazas y calles 
de la ciudad.

Así pues, gracias a la labor de tantos y tantas investi-
gadoras ha llegado el momento para recordar y hacer 
memoria. Y para reconstruir y volver a mirar el futuro.

Durante la pandemia, en El Prat hemos realzado la 
importancia de cuidarnos, como individuos y como 
comunidad. Y una comunidad que cuida a su gente 
tenía la obligación de acompañar a las familias de las 
172 personas, vecinas y vecinos de El Prat, que nos 
han dejado a causa de la enfermedad. Así lo hicimos 

a primera revista “El Prat” d’aquest 2021 
mostrava en portada l’arrencada de 
les vacunacions a la nostra ciutat, co-
mençant per la residència municipal 
Penedès i la resta de residències de 
gent gran i de persones amb discapaci-

tat. Mig any després, la revista que teniu a les mans 
mostra els primers fruits d’aquesta campanya de va-
cunació: la represa de la vida ciutadana. Una represa 
que avança lentament, i que cal que entomem amb 
tota la prudència possible, com ens demostra l’onada 
de contagis que estem vivint en els darrers dies. Però 
que per fi s’està produint: una àmplia oferta cultural i 
d’activitats d’estiu permet que ens puguem tornar a 
trobar, vivint l’estiu, a places i carrers de la ciutat.

Així doncs, gràcies a la tasca de tants i tantes in-
vestigadores ha arribat el moment per recordar i fer 
memòria. I per reconstruir i tornar a mirar el futur.

Durant la pandèmia, al Prat hem realçat la impor-
tància de cuidar-nos, com a individus i com a comuni-
tat. I una comunitat que cuida la seva gent tenia l’obli-
gació d’acompanyar les famílies de les 172 persones, 
veïnes i veïns del Prat, que ens han deixat a causa de 

la malaltia. Així ho vam fer en l’acte de ciutat que po-
deu recuperar en aquestes planes i a elprat.tv. Ara cal 
guardar en la memòria col·lectiva el que hem viscut. 
Ens hi ajuda l’obra del reconegut fotoperiodista David 
Airob, que va retratar com la covid ens ha transformat.

Fer memòria, no oblidar, ha de servir per impulsar 
la reconstrucció del món postcovid sent fidels a aque-
lla idea que cal aprendre les lliçons de la pandèmia 
per avançar cap a una normalitat que no només ha de 
ser nova, sinó millor. Per això sorprèn que, quan tota 
Europa impulsa una recuperació verda, que reactivi 
l’economia i generi llocs de feina a través de nous mo-
dels de sostenibilitat i d’innovació, aquí algunes veus 
pretenen tornar a condemnar-nos al vell model del 
totxo i el pelotazo. Això és el que fa Aena quan propo-
sa destruir la Ricarda per ampliar l’aeroport.

Davant d’aquesta amenaça, farem escoltar on cal-
gui la veu del Prat en defensa del Delta. I seguirem im-
pulsant, com fem des de fa un any amb les principals 
forces polítiques, socials, sindicals i empresarials de 
la ciutat, una reconstrucció intel·ligent, que aprengui 
les lliçons de la covid i s’adapti als reptes i exigències 
de l’emergència climàtica i del segle XXI.

en el acto de ciudad que se puede recuperar en es-
tas páginas y en elprat.tv. Ahora hay que guardar en 
la memoria colectiva lo vivido. Nos ayuda la obra del 
reconocido fotoperiodista David Airob, que retrató 
cómo la covid nos ha transformado.

Hacer memoria, no olvidar, debe servir para impulsar 
la reconstrucción del mundo postcovid siendo fieles a 
aquella idea de que hay que aprender las lecciones de 
la pandemia para avanzar hacia una normalidad que 
no sólo debe ser nueva, sino mejor. Por eso sorprende 
que, cuando toda Europa impulsa una recuperación 
verde, que reactive la economía y genere puestos de 
trabajo a través de nuevos modelos de sostenibilidad y 
de innovación, aquí algunas voces pretenden volver a 
condenarnos al viejo modelo del ladrillo y el pelotazo. 
Esto es lo que hace Aena cuando propone destruir la 
Ricarda para ampliar el aeropuerto.

Ante esta amenaza, haremos escuchar donde haga 
falta la voz de El Prat en defensa del Delta. Y seguire-
mos impulsando, como hacemos desde hace un año 
con las principales fuerzas políticas, sociales, sindica-
les y empresariales de la ciudad, una reconstrucción 
inteligente, que aprenda las lecciones de la covid y se 
adapte a los retos y exigencias de la emergencia cli-
mática y del siglo XXI.

L

L
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.

Aprenem de la covid, 
    defensem el Delta!
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Premis 
Ciutat 
del Prat

l divendres 2 de juliol 
es va celebrar al Teatre 
L’Artesà la gala de d’una 

nova edició dels Premis Ciutat del Prat, 
prevista per a l’any passat però ajornada 
a causa de la pandèmia.

Amb aquests premis, que es van ins-
taurar l’any 2009 i a partir d’ara han es-
devingut biennals, es vol reconèixer la 
trajectòria i les aportacions de persones 
o organitzacions vinculades al Prat, que 
hagin contribuït a fomentar la llibertat, la 
solidaritat, la igualtat i el progrés de la so-
cietat en qualsevol àmbit, hagin destacat 
en qualsevol disciplina cultural o esporti-

E ció a la infància i a les famílies vulnerables, 
en el suport a la gent gran i en matèria de 
salut pública. A més, la seva tasca social, 
humanitària i de comunicació durant la 
pandèmia ha estat exemplar i molt ne-
cessària a la ciutat, essent clau en la dina-
mització activa de la ciutadania que s’ha 
implicat de forma voluntària per donar 
suport als col·lectius menys afavorits

Cristina BanBan (Cristina Martín 
Collado). Artista pratenca nascuda l’any 
1987, que actualment viu i treballa a Nova 
York.  Llicenciada en Belles Arts per la Uni-
versitat de Barcelona, va iniciar la seva 

va o contribuït a projectar i donar prestigi 
al nom de la ciutat. 

La gala, retransmesa en directe a través 
de la televisió local elprat.tv, va comptar 
amb l’actuació de la Dream Big Band. En-
guany, els guardons han estat per a:

Personal i persones voluntàries 
de la Creu Roja del Prat. Entitat ín-
timament lligada a la nostra ciutat i que 
presta els seus serveis a la comunitat des 
del 1904. Formada majoritàriament per 
persones voluntàries, els principis que re-
geixen la seva activitat estan orientats a 
donar ajut i suport a les persones en risc 
de pobresa i exclusió social, promovent 
la igualtat d’oportunitats i la lluita contra 
la discriminació. Entre les diferents tas-
ques que desenvolupa a la ciutat destaca 
la col·laboració estable i continuada amb 
l’Ajuntament del Prat, en els àmbits d’aten-

Foto final de la gala dels 
Premis Ciutat del Prat 2021, 

amb les persones premiades i 
membres de jurat damunt de 
l’escenari del Teatre L’Artesà.
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formació artística a l’Escola d’Arts del Prat, 
on també va ser professora. Al 2017 va ser 
reconeguda com a millor artista jove amb 
el premi Arts Club de la Reial Acadèmia de 
Londres i ha rebut grans elogis per part 
de la crítica internacional especialitzada. 
Ha exposat internacionalment de manera 
individual i col·lectiva i la seva obra forma 
part de col·leccions privades i institucions 
d’arreu del món. Les seves pintures explo-
ren la forma del cos humà, superant els 
límits de les proporcions amb la represen-
tació de figures femenines voluptuoses, 
combinant harmoniosament el real i l’ima-
ginari, amb escenes íntimes quotidianes 

que parlen sobre les expectatives socials, 
les normes i els valors que envolten la fe-
minitat i la vida dels millennials en l’era de 
la tecnologia. Aquest 2021 ha exposat a la 
1969 Gallery de Nova York, al Museu d’Art 
de Columbus Ohio, al Kunstraum Potsdam 
d’Alemanya i està preparant una exposició 
a la Xina per al setembre.

Vicenç Lluch Beltrán. Nascut a Santa 
Magdalena de Pulpis (Castelló) l’any 1935, 
està molt implicat al món associatiu de 
la ciutat, on destaca la seva faceta volun-
tària. En l’àmbit esportiu, va portar equips 
de bàsquet de La Seda de Barcelona du-

rant 10 anys. En l’àmbit social, va formar 
part d’aquells primers pares i mares que 
van iniciar-se en la lluita i defensa dels 
seus fills i filles amb discapacitat intel·lec-
tual. Va formar part de l’Escola Sant Isidre 
i va participar en la junta formadora de la 
Fundació Rubricatus. Va ser vicepresident 
de l’entitat fins a l’any 2019, i va impulsar 
el Taller Especial de Treball - TESIPRAT. I en 
l’àmbit associatiu, va ser un dels funda-
dors de l’Associació de Veïns de la Barce-
loneta, de la junta de la qual encara forma 
part, sent un membre actiu del barri. 

Vídeo a elprat.tv

VICENÇ LLUCH BELTRÁN, per tota una vida dedicada 
a la integració i visibilitat de les persones amb 
diversitat funcional. 

CRISTINA BANBAN, en reconeixement dels seus mèrits 
com a artista plàstica i la seva contribució a la cultura. 
L’artista no va poder venir personalment a recollir el 
premi, ja que viu i treballa a Nova York.

ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA DEL PRAT, per la 
seva aportació altruista a la comunitat i el seu compromís 
amb les persones més desafavorides. Van recollir el premi 
Jordi Hueto, president de l’entitat; Josep Quitet, president 
de Creu Roja a Catalunya; i Ester López, referent tècnica de 
l’entitat.

Moment de l’actuació 
musical de la Dream 

Big Band durant la gala. 
Les mesures per la covid 

van limitar l’aforament 
i algunes butaques van 

haver de quedar buides.



Carmelo Declara Merino

Protejamos La Ricarda
Respeto a nuestro 
Delta
El Delta del Llobregat es uno de los 
entornos naturales más presionados del 
planeta. El tremendo impacto generado 
tanto por las grandes infraestructuras 
existentes (puerto y aeropuerto), como por 
la industria y el propio ser humano, hace 
de estos espacios unas zonas de tremenda 
sensibilidad donde resulta muy difícil 
mantener el frágil equilibrio natural.

Hace pocos meses la Unión Europea 
advirtió sobre la precaria situación de 
conservación de los Espacios Naturales del 
Delta del Llobregat. Nos instaron a mejorar 
y ampliar las medidas de protección. Por 
este motivo, desde el Grupo Municipal de 
Ciutadans nos opusimos a la construcción 
de la zona residencial del Eixample Sud que 
se está llevando a cabo en estos momentos 
impulsada por el equipo de gobierno local. 
Ya que, en lugar de ampliar los espacios de 
protección naturales y reducir la presión 
humana sobre el entorno natural, empeora 
notablemente la situación.

Desde el Grupo Municipal de Ciutadans 
estamos rotundamente en contra de la 
posible ampliación del aeropuerto, por 
el terrible impacto medioambiental y el 
destrozo que puede ocasionar en nuestros 
Espacios Naturales. La solución debe 
pasar por otro tipo de fórmulas que no 
aumenten más las presión sobre nuestro 
territorio, como la mejora de las conexiones 
ferroviarias con otros aeropuertos cercanos: 
Girona o Reus.

Por otro lado, desde Ciutadans 
lamentamos la situación de caos e 
improvisación por parte del equipo de 
gobierno en la gestión del aparcamiento 
de la playa de El Prat. Creemos que esta 
situación se debería haber previsto y haber 
buscado soluciones efectivas y evitar así las 
grandes caravanas de vehículos para poder 
acceder a nuestra playa.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

Quiero empezar felicitando a toda la 
comunidad educativa ahora que comienza 
el periodo vacacional, un año marcado por la 
excepcionalidad, donde con su buen trabajo 
han sido garantía de la continuidad en el 
desarrollo de nuestra juventud. Gracias.

Pero a la vuelta de las vacaciones 
nos encontraremos encima de la mesa un 
proyecto de crecimiento voraz, donde a Aena 
no le importa arrasar nuestro territorio y 
propone ampliar la tercera pista eliminando 
los espacios naturales de La Ricarda. Nosotros 
nos posicionamos totalmente en contra, pues 
consideramos que este modelo económico 
basado en el crecimiento contínuo es un 
modelo del pasado, y estamos convencidos 
de que debemos transitar hacia un modelo 
sostenible que no agreda al medio ambiente.

Por supuesto que estamos de acuerdo 
en que se realicen inversiones, pero no de 
forma centralista. Creemos que la posibilidad 
de crear una infraestructura de aeropuertos 
conectados en red entre Girona-Prat-Reus 
contribuiría mucho mejor al desarrollo 
de Catalunya, diversificando la riqueza y 
creando oportunidades en otros territorios 
más desfavorecidos hasta ahora en cuanto 
a inversiones, teniendo en cuenta que es 
totalmente inasumible para Barcelona el 
aumento que se propone de cerca de veinte 
millones de visitantes degradando la ciudad 
y provocando más inconvenientes que 
ventajas.

También quisiéramos poner el foco 
en la creación de empleo que se promete, 
un empleo que ya sabemos que estará 
centrado en el sector de los servicios y 
que lo único que ha traído hasta ahora es 
precariedad. Tenemos la obligación de poder 
ofrecer a nuestra juventud otras alternativas 
de futuro y sobre todo no hipotecarles 
medioambientalmente a un precio que sea 
imposible de asumir.

@antoniomiguelrr       
@Cs_ElPrat

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

Sergi Morales Gálvez

La gent del Prat sabem què és viure en 
un entorn constantment amenaçat. Aena ens 
torna a situar al punt de mira i sotmet a un 
xantatge injustificable les nostres institucions: 
o acceptem el seu projecte d’ampliació de la 3a 
pista i destrucció de part del Delta, o no faran 
cap inversió a l’aeroport. Diuen que allargar 
la pista és l’única manera perquè l’aeroport 
rebi vols intercontinentals. Des d’ERC del Prat 
trobem aquest xantatge del tot inacceptable.  

Primer, perquè volem una ciutat i 
un país amb equilibri territorial, que sigui 
sostenible i que promocioni una economia 
verda i competitiva. L’emergència climàtica 
i els compromisos que hem assumit com 
a país són incompatibles amb continuar 
destruint els nostres espais naturals. 

Segon, perquè és possible millorar 
la gestió de l’aeroport i que rebi vols 
intercontinentals sense tocar els espais 
naturals. Aena no ha presentat cap 
justificació tècnica seriosa. De fet, l’aeroport 
ja rep vols intercontinentals i en podria 
rebre més si millorés la gestió dels vols. 

Tercer, perquè la ciutadania està farta 
de ser l’ase de tants cops. Volem gaudir 
els espais naturals que ens queden, que 
són importants no només des d’un punt 
de vista mediambiental, sinó també per 
a la pròpia salut d’una ciutadania que 
necessita sortir a gaudir de la natura.

Per tot això, ens comprometem a 
fer tot el que estigui a les nostres mans 
per protegir la Ricarda i el Delta. 

Lamentablement, avui escric aquest 
article com a comiat i per informar-vos 
que, per motius laborals, he de 
renunciar a l’acta de regidor. El destí 
professional que iniciaré properament és 
incompatible amb fer bon servei públic i 
de representació a l’Ajuntament. Gràcies!

Protegim el nostre entorn, 
defensem el Delta

Antonio Miguel Ruiz Redondo



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

A la nostra ciutat, com arreu del 
món, hem viscut —encara vivim— una 
situació excepcional generada per la 
crisi de la covid-19. Moltes han estat les 
circumstàncies a les quals hem hagut de fer 
front i a data d’avui —quan més del 52 % 
de la població del Prat comença a estar 
vacunada— pensem que aquella “nova 
normalitat” a la qual ens hem vingut referint 
el darrer any pot ser ara ja una realitat. 

M’agradaria poder dir que estem 
satisfets, però no ens podem oblidar que 
el 27 de juny ens retrobàvem veïns i veïnes 
de la ciutat per dedicar un record a les 172  
persones que ens han deixat des que el març 
de 2020 va esclatar la pandèmia.  M’agradaria 
poder afirmar que els nostres hospitals ja 
estan buits, però no ens podem oblidar 
que malgrat caminem cap una vacunació 
plena, el personal sanitari continua estant 
a primera fila del que possiblement és un 
dels pilars més valuosos que tenim a la 
nostra societat, el sistema de salut pública. 
M’agradaria poder dir que al Prat no hem 
deixat ningú enrere i ja està tot superat, 
però els impactes que ens deixa la covid ens 
obligaran a mesures permanents per evitar 
cronificacions en l’àmbit dels serveis socials 
i a actuacions en el del desenvolupament 
econòmic per recuperar i preservar els 
nivells d’ocupació anteriors al 2020.

Des de l’inici d’aquesta crisi sanitària, 
social i econòmica hem estat treballant al 
costat de la ciutadania i del teixit econòmic 
i social de la ciutat. Des de  l’Ajuntament 
hem posat tots els recursos a disposició de la 
gestió de la pandèmia; això ha implicat una 
revisió constant del pressupost municipal 
2020 (amb més de 5.5 m€ incorporats a 
l’estratègia de reconstrucció) i 2021 (amb 
quasi 8 m€) abocada a donar respostes 
urgents en un temps record. No ens fa por 
perquè sabem quina és la nostra obligació: 
QUE AL PRAT NINGÚ ES QUEDI ENRERE.

El Delta del Llobregat no és només 
(“només”) un paisatge excepcional en una de 
les àrees metropolitanes més denses d’Europa, 
refugi imprescindible en aquests darrers 
mesos de pandèmia i confinaments. No és 
només (“només”) un oasi de natura entre 
grans  infraestructures al servei de la mobilitat, 
el transport i la indústria del país. No és només 
(“només”) un entorn que acull espècies d’aus 
eternament amenaçades a llarg de tot Europa 
i Àfrica, que busquen repòs temporal mentre 
transiten pel món. 

L’espècie humana necessita el Delta. 
Necessita els deltes del món, els entorns 
naturals que encara no ens hem carregat. 
Necessitem el Delta del Llobregat perquè 
acull un sistema alimentari de primer ordre, 
que permet abastir els mercats de l’àrea de 
Barcelona amb producte fresc durant tot 
l’any. El sistema hídric que fa funcionar el 
delta és absolutament imprescindible; no 
només les bosses d’aigua superficials, sinó 
també les subterrànies, que alimenten els 
aqüífers i impedeixen la salinització total dels 
ecosistemes propers. Si no s’imposa el sentit 
comú i la visió científica del moment climàtic i 
preval la intenció d’Aena de dessecar la llacuna 
de la Ricarda, el Delta del Llobregat s’acaba. 
Seria el principi de la fi de la reserva natural 
que dóna caràcter i arrel a una comunitat que 
ha après a protegir el que s’estima. 

El futur que volem no és el futur que 
volen els personatges que, de tant en tant, 
aterren a casa nostra i ens proposen una 
transformació inventada del nostre territori 
(nostre, de totes) en benefici de la prosperitat 
del país. Mentida. Tot mentida. 

El futur pel qual hem d’invertir esforços 
i diners és el de la transició energètica, el 
canvi de model de mobilitat, la protecció dels 
territoris naturals amenaçats, la innovació 
en la indústria alimentària. En definitiva, el 
respecte a la vida.

Queda feina per fer El Delta és vida

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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El Prat reitera que 
#NiUnPamMés

Rebuig unànime dels grups polítics i de la societat pratenca 
a la proposta d’Aena d’allargar la tercera pista de l’aeroport, 
que suposaria destrossar l’espai natural de la Ricarda

NiUnPamMés. Aquest 
és el lema que des del 
Prat es llança als quatre 

vents per mostrar el rebuig a l’allarga-
ment de la tercera pista de l’aeroport, una 
proposta d’Aena que suposaria la fi de l’es-
pai natural de la Ricarda. 

Tots els grups polítics del consistori (En 
Comú, PSC, ERC, Cs i Podemos) i la societat 
civil pratenca s’hi ha posicionat en contra. 

Taula tècnica   
A proposta de la Generalitat, properament 
es reunirà una taula tècnica per estudiar el 
futur de l’aeroport, i a la qual l’Ajuntament 
del Prat hi aportarà la seva representació. 

Entre altres aspectes, l’Ajuntament hi re-
cordarà que, fa poques setmanes, la Unió 

#
Europea ja va advertir Espanya de la poca 
protecció de què gaudeixen els espais na-
turals del delta del Llobregat, i que Aena 
encara no ha compensat l’ampliació de 
l’aeroport de 2004. 

30.000 suports 
a la declaració
Gairebé 30.000 persones i entitats 
s’han sumat a la declaració contra 
l’ampliació de l’aeroport que 
està penjada al web municipal 
elprat.cat/niunpammes i a la 
qual tothom s’hi pot adherir. 

L’Ajuntament del Prat també esgrimeix 
la necessitat de reduir els gasos d’efecte 
hivernacle, tot recordant que l’aeroport 
del Prat n’és un des principals emissors al 
conjunt de l’àrea metropolitana. El con-
sistori defensa un sistema aeroportuari 
català, que passi per enfortir aeroports 
com el de Girona i Reus i per millorar les 
connexions ferroviàries entre aquestes in-
fraestructures, El Prat i Barcelona.

El passat mes de juny, la Generalitat va 
convocar una taula política amb represen-
tants d’institucions i d’Aena per tractar la 
qüestió. Allà es va acordar convocar una 
taula tècnica i l’alcalde del Prat, Lluís Mi-
joler, va aprofitar per exposar de manera 
contundent les raons de l’oposició praten-
ca a l’allargament de la tercera pista. 
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La Ricarda, escenari 
del darrer videoclip 
d’Alfred García 
El músic pratenc Alfred García ha presentat 
recentment el seu darrer senzill, “Praia dos 
moinhos”, que ha rodat rodat a la Ricarda. 
De fet, el delta en general, i la Ricarda en 
particular, són un escenari audiovisual de 
primer ordre: s’hi han realitzat 220 rodatges 
i sessions fotogràfiques a la darrera dècada. 

“Totes les polítiques respecte als 
aeroports han d’anar en sintonia amb 
l’Estratègia de Mobilitat Sostenible, 
Intel•ligent i Resilient del 2020, així 
com amb el Pacte Verd Europeu que 
preveu la neutralitat climàtica per al 
2050. No podem tornar al que es feia 
abans. Cal veure com podem garantir 
canvis modals en el ferrocarril que 
també beneficiïn els aeroports”. 

NOTA: Piotrowski va fer aquestes 
afirmacions durant el debat celebrat 
el 22 de juny al Cèntric sobre el futur 
de l’aeroport, i que podeu veure 
íntegre en aquest vídeo d’elprat.tv

DOMINIK PIOTROWSKI
Responsable d’aeroports i afers 
econòmics de la Comissió 
Europea

“L’allargament de la tercera pista 
suposaria una afectació sobre 
l’aqüífer que provocaria l’entrada 
d’aigua de mar i la salinització dels 
pous, com ja ho estan alguns de 
dins de l’aeroport. Això suposaria 
la destrucció total del sistema”.  

NARCÍS PRAT
Professor emèrit en ecologia de la 
UB i expert en sistemes aquàtics

Domassos i samarretes
Per visualitzar l’oposició al projecte d’ampliació de l’aeroport, 
l’Ajuntament ha elaborat domassos amb missatges de rebuig. Els veïns i 
veïnes del Prat que ho desitgin poden recollir-los gratuïtament a l’OIAC, 
l’OMISC i Cases d’en Puig al matí. Alhora, la Fundació Esperanzah ha 
elaborat samarretes amb missatges contraris a l’ampliació de l’aeroport, 
que posa a la venda per 12 euros. Es poden adquirir en paradetes o per 
Internet. Més informació a niunpammes.fundacioesperanzah.org.

Geenpeace aposta 
pel tren 

Sota el lema “Més trens, menys avions”, 
l’entitat ecologista Greenpeace va fer una 
actuació a la zona del mirador d’avions de la 
carretera de la platja del Prat, per reclamar 
a les administrcions una aposta decidida 
per millorar les connexions ferroviàries en 
detriment de les aèries.



Luis Martínez és 
segurament un dels 
millors testimonis de la 
Ricarda i les vicissituds 
que ha patit aquest 
singular paratge del delta 
del Llobregat en el darrer 
segle: hi ha viscut 81 dels 
seus 94 anys. El masover 
de la finca és història viva 
d’un indret que ara Aena 
pretén desvirtuar i destruir 
al•legant falsedats com 
que és un espai artificial. 
Martínez, que coneix 
profundament l’espai, sap 
la pèrdua insubstituïble 
que això suposaria.

“La gent del Prat 
se l’ha estimada 

sempre, la Ricarda”

Luis Martínez Giménez
masover de la finca de la Ricarda
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Què li diria a la gent del Prat que és 
per a vostè la Ricarda?
La gent gran com jo recordem l’avenç que va 
suposar. Fins que van arribar les fàbriques de 
la Seda i la Paperera hi havia una misèria de 
collons de mico al Prat. Us en podeu fer una 
idea si veieu les casetes que encara queden 
al carrer de l’Arús o a les cases d’en Janet. A 
cal Minguet, que va ser la primera casa que 
va tirar l’aviació, hi havia tres germanes i les 
dues petites tenien pal·ludisme. També hi ha-
via tuberculosi. Gent com Eusebi Bertrand i 
Serra van ajudar a tapar els fondos amb sorra 
per convertir-los en conreus. Gràcies a això el 
poble està com està. La gent del Prat se l’ha 
estimada sempre, la Ricarda.

Viu a la Ricarda des de fa 81 anys. 
Què l’hi va portar, el 1940?
Els masovers que hi havia aquí, en Baldome-
ro i la Maria Vallejo, cercaven algun nano que 
vingués a ajudar-los amb l’aviram. Una ren-
tadora que venia aquí i era veïna de la meva 
mare li ho va proposar. Ella havia quedat 
vídua i jo, amb 12 anys, era el gran dels ger-
mans. Vaig venir a treballar. Era la postguerra, 
molt dura. Durant dos anys vaig anar a dor-
mir cada dia al Prat. Fins que va morir la mare. 
Llavors em vaig quedar aquí com a afillat dels 
masovers.

També va treballar a l’antiga granja 
de la Ricarda...
Llavors era cal Torrero, i la portava en Salvador 
Parés. Tot el blat del Prat es batia a l’era de la 
granja, amb una màquina molt antiga. Jo era 
un nano petit i podia entrar a dins de la mà-
quina per engreixar-la; un home adult no hi 
cabia. Allà vaig aprendre a fer anar la màqui-
na de batre, a portar el tractor, a fer funcionar 
els pous de pressió que regaven els camps... 
En Parés em va ensenyar a quines èpoques 
calia sembrar i com calia sembrar productes 
com l’arròs: un quilo de llavors, una mujada! 
Em vaig fer expert en agricultura. 

Aquella granja va ser pionera en la 
modernització de la producció làctia. 
Vostè encara va veure vaques?
La vaqueria sencera no l’he vist mai, però te-
níem set vaques i fèiem llet dos cops al dia. 
La de la tarda, la desnatàvem i un cop a la 
setmanaen fèiem mantega. També fèiem io-
gurts. La llet del matí, la portaven a repartir a 
Barcelona, ales cases dels amos, els Bertrand, 

i a les d’amics dels amos. En tartana, els por-
tàvem llet i verdura.

Abans relatava que aquí s’hi feia 
arròs.
Sí. Quan jo tenia 15 o 16 anys fanguejava: 
amb cavalls i amb rodes de ferro molt amples 
anàvem mesclant la terra amb l’aigua. També 
se’n feia a ca l’Arana, on tenien un molí. Al 
principi, l’arròs se’l quedava Abastos [l’orga-
nisme franquista encarregat del racionament 
en la postguerra] perquè hi havia molta gana. 
Es va deixar de fer arròs quan es va fer el càm-
ping Cala Gogó. Volien que vingués turisme, i 
es va prohibir per evitar els mosquits.

Després van venir els enciams i les 
carxofes...
Va anar bé després les guerres mundials, 
quan els camps d’Europa estaven desfets. Pri-
mer, vam començar a exportar patates. Des-
prés, carxofes i enciam. Al Prat hi havia cinc o 
sis embarcadors d’enciams. Va ser una època 
de molta feina.

Com era viure a tocar de l’estany de 
la Ricarda?
A l’estiu pescàvem anguiles; en dèiem la tru-
cada. Dos homes agafaven una xarxa, amb 
dos pals, un a cada punta, i enfonsaven la 
xarxa a l’aigua, a uns dos metres dels canyis-
sos de la vora. Uns altres anaven als canyissos, 
perquè a l’estiu les anguiles hi van a buscar 
l’ombra. Llavors trepitjaven l’aigua. Els que 
aguantaven el pal, quan notaven que les an-
guiles que fugien topaven contra la xarxa, cri-
daven “Ja truquen, ja truquen!” Llavors aixecà-
vem la xarxa plena de peixos. També anàvem 
a mar a collir tallarines. Un cop fent-ho em va 
picar un peix aranya, i el doctor Soler em va 
guarir a canvi d’un quilo de tallarines.

Bona part d’aquest paratge ja ha 
desaparegut...
L’aviació s’ha menjat des de la carretera de 

València, l’actual carretera de la platja, fins a 
on hi ha l’hangar nou d’Iberia. La finca arri-
bava des de la platja fins allà. L’aviació es va 
menjar la peça de la Telegrafia, amb deu hec-
tàrees; la de la granja, amb quinze; la de Cal 
Minguet, amb quinze o vint més...

I què pensa ara dels plans d’ampliar 
la tercera pista?
És molt difícil d’entendre-ho. Si tenen la ter-
minal 2, que abans era l’única que hi havia, i 
no la fan servir, per què volen fer més pista? 
Penso que hi ha altres coses pel mig; interes-
sos hotelers i coses d’aquestes.

Per defensar la destrucció de la 
Ricarda, Aena difon la falsedat de que 
és artificial... 
No és artificial, és un braç de riu antic.Com 
l’estany del Remolar, o el de l’Illa. Abans tot 
el pla del delta, fins al Castelldefels, era ple 
d’aigua. El lago de la Ricarda i el Remolar són 
braços que deixava el riu quan es desbordava.

I què en pensa, de la proposta de 
destruir la Ricarda i fer un estany a 
una altra banda?
Et posaré una comparació. Aquí hi ha un ull 
de mar que li diem la Magarola. Era un estany 
com la Ricarda, i van intentar tapar-lo i no van 
poder. Ara potser podrien tapar la Ricarda 
amb camions, però el lago fa dues funcions. 
Primer, alimenta la capa freàtica. Segon, per-
metescórrer els camps que hi ha sembrats al 
seu voltant quan plou. Tapar el lago faria que 
els camps no escorreguessin per enlloc.

Bertran Cazorla

“Tapar el lago faria 
que els camps no 
escorreguessin 
per enlloc”



PROGRAMA ESPECIAL 
DE RÀDIO DES DE 

L’ESCOLA RAMON LLULL
L’11 de juny passat, el magazin 

matinal de l’emissora municipal El 
Prat Ràdio (91.6 FM) es va emtre des 

de l’Escola Ramon Llull, en el marc 
del projecte conjunt La Veu del Llull, 

que l’escola ha treballat amb el 
programa municipal Interseccions, 

l’Escola d’Arts Visuals del Prat i El Prat 
Ràdio. Podeu recuperar el programa a 

elpratradio.com.

 VIDA
PRATENCA

EL PRAT, CONTRA 
ELS FEMINICIDIS 
I LA VIOLÈNCIA 
VICÀRIA
El divendres 11 de juny es 
van convocar d’urgència 
manifestacions arreu de 
l’Estat en repulsa dels 
feminicidis i la violència 
vicària, arran dels episodis 
succeïts les darreres 
setmanes. Al Prat, unes 
300 persones van acudir 
a la concentració, que 
va rebre el suport del 
Consell de Dones del Prat 
i de diverses entitats i 
col•lectius feministes, com 
Viudes 08820.

RECONEIXEMENT AL TURISME 
SOSTENIBLE AL PRAT
Sis entitats, empreses i institucions del 
Prat han obtingut el segell Compromís 
per la Sostenibilitat Turística Biosphere: 
l’Acadèmia Sánchez-Casal, el Centre Esplai, 
el Centre Municipal de Vela, el Consorci 
dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, 
l’oficina de turisme de Porta del Delta i el 
restaurant Cèntric Gastrobar, que l’ha rebut 
per primer cop. Aquest segell, impulsat 
per la Diputació i la Cambra de Comerç 
de Barcelona amb el suport dels consells 
comarcals, reconeix les empreses, serveis i 
destinacions que mostren un compromís per 
a la sostenibilitat i compleixen els requisits 
del seu manual de bones pràctiques.



TORNEN LES JORNADES DE LA GENT GRAN
Després d’un any inusual degut a la pandèmia, enguany han 
tornat a celebrar-se les Jornades de la Gent Gran del Prat, en 
format presencial. Es van dur a terme del 21 al 23 de juny, amb 
activitats com una passejada al parc Nou amb activitat física, 
un concert al Fondo d’en Peixo amb el grup De la Carmela i un 
taller de música i moviment anomenat Cançons Inoblidables.

OBREN LES INSCRIPCIONS PER 
A LA MOSTRA D’ENTITATS 2021
Durant el mes de desembre de 2021 se celebrarà 
la 19a Mostra d’Entitats del Prat, que enguany 
s’haurà d’adaptar a les mesures de seguretat 
que corresponguin per la covid-19 en aquell 
moment. La Mostra vol ser un espai de trobada, 
descoberta i coneixement de les entitats del 
Prat, i l’Ajuntament treballa perquè aquesta nova 
edició sigui igual o millor que les altres i alhora 
segura per a totes les persones participants i 
visitants. Les entitats que hi vulguin participar 
s’hi podran inscriure del 5 de juliol al 5 de 
setembre al web elprat.cat/mostraentitats. 
Més informació a mostraentitats@elprat.
cat o al telèfon 93 379 00 50 extensió 5600.

ELS COLORS DE L’ARC DE SANT MARTÍ COMMEMOREN EL DIA PER L’ALLIBERAMENT LGTBI
Els colors de l’arc de Sant Martí, en forma de bandera a la façana de la Casa de la Vila o amb pintura a diversos bancs de 
la ciutat, van servir perquè el Prat commemorés, el 28 de juny, el Dia per l’Alliberament LGTBI. Aquest dia commemora els 
aldarulls de Stonewall, una protesta ciutadana en un petit bar del barri de Greenwich, a Nova York, que el 1969 va donar inici 
al moviment per la defensa dels drets i les llibertats del col•lectiu. Precisament, el dilluns 5 de juliol es va fer una concentració 
al Prat -i a moltes ciutats de l’estat- demanant “Justicia para Samuel”, davant un crim homòfob ocorregut a Galícia.

VISITA A UNA PRATENCA CENTENÀRIA
Com és habitual quan algú del Prat fa 100 anys, 
l’alcalde li ret una visita. En aquest cas, Lluís Mijoler es 
va trobar amb Juana Moreno, nascuda a Villanueva de 
Córdoba i veïna del Prat des dels anys 60. La Juana viu 
a la residència de gent gran Onze de Setembre.
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Ajuntament del Prat 
ha posat en marxa la 
campanya de dina-

mització comercial d’aquest estiu, sota el 
lema Aquest estiu és nostre, aquest estiu 
és del Prat. 

Aquesta campanya sorgeix de les pro-
postes que els i les comerciants del Prat 
han traslladat a l’Ajuntament a través de 
la Comissió de Treball del Consell Munici-
pal de Comerç.

La campanya es desplega en dues línies: 
Donar visibilitat al comerç local i 
a les persones al capdavant d’aquests 
negocis, mitjançant imatges als autobu-
sos, cartelleria i xarxes socials de més de 
30 establiments comercials pratencs.

Lliurament d’una petita motxilla 
100 % de cotó (foto superior) per dur-
hi les nostres coses a la platja, a canvi de 
fer-se seguidor de @elpratcomerç i de 
l’establiment que reparteix la motxilla, o 
bé per a persones que facin compres de 
més de 20 euros.

La campanya va començar a finals de 
juny i s’allargarà fins el mes de setembre, 
amb l’objectiu de fomentar el comerç lo-
cal i de proximitat de la nostra ciutat.

L’

Enfortim 
el comerç 
local i de 

proximitat
L’Ajuntament del Prat 

posa en marxa una 
campanya per dinamitzar 

el teixit comercial 
de la ciutat

VIU L’ESTIU AL PRAT
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Comprensión y 
paciencia ante los 
cambios en la playa
Dos sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña han obligado a mo-
dificar el funcionamiento de la playa de El 
Prat, lo que ha ocasionado contratiempos 
a la ciudadanía, que ha debido adaptarse 
a la nueva configuración y, en momentos 
puntuales, soportar embotellamientos en 
los accesos. El Ayuntamiento agradece a 
la población el comportamiento cívico 
y comprensivo de la mayoría ante estos 
cambios, explicados en el anterior núme-
ro de esta revista, y lamenta las molestias 
ocasionadas. 

Una lanzadera gratuita circula por 
el paseo de la playa y hace diversas 
paradas para acercar a las personas 
a la zona elegida (por ejemplo, a los 
chiringuitos).

Para compensar la pérdida de plazas 
de aparcamiento, el Ayuntamiento 
ha habilitado nuevas zonas donde 
dejar el coche, algunas exclusivas para 
residentes, como ésta junto al CRAM. 

Una de las mejores maneras de acceder 
a la playa es en bicicleta. Diversos 
aparcamientos gratuitos vigilados 
facilitan este modo de transporte. 

Desde este año, los perros tienen su 
zona y su horario para poderse bañar y 
jugar en la playa. 

Como cada año, y como compensación 
por los efectos de la ampliación del 
puerto, se han aportado a la playa de 
El Prat 80.000 metros cúbicos de arena 
de buena calidad, procedente de Port 
Ginesta.
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n dels col·lectius més 
colpejats per la pandè-
mia han estat els ado-

lescents i joves, tal com demostren fets 
com el fort increment d’atencions relacio-
nades amb la salut mental. Ara que sembla 
que la covid ens va deixant més espais per 
al respir, i a fi de donar a adolescents i jo-

U
Activitats d’estiu 

gratuïtes per a joves
Diversos serveis municipals han preparat tot un seguit de 

propostes pensades per a la població adolescent i jove 

ves l’oportunitat de gaudir d’un estiu actiu 
i divertit, diversos serveis de l’Ajuntament 
del Prat han organitzat múltiples activi-
tats gratuïtes, de diversos àmbits (cultura, 
esports, lleure...) adreçades a la població 
d’entre 12 i 25 anys. En trobareu un tastet a 
la pàgina següent, però les podeu consul-
tar en detall a elprat.cat/viulestiujove.
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Viu l’estiu jove
SALTING 
Dilluns de juliol, de 19 a 20.30 h
PUNT DE TROBADA: AL CENTRE MUNICIPAL DE VELA 
(ESTAR 15 MINUTS ABANS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT)

ACTIVITATS NÀUTIQUES 
Dimarts de juliol de 17 a 18 h
Dimarts i dijous d’agost i setembre de 16 a 17 h
PUNT DE TROBADA: CENTRE MUNICIPAL DE VELA
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A SECCIÓ D’ESPORTS I EL LLORO

VÒLEI PLATJA 
Dimecres de juliol, de 19 a 20.30 h
PUNT DE TROBADA: PISTES VOLEIBOL PLATJA, 
A L’ACCÉS 14

TENNIS PLATJA 
Dijous de juliol, de 19 a 20.30 h
PUNT DE TROBADA: PISTES VOLEIBOL PLATJA, 
A L’ACCÉS 14

STREET WORK OUT 
Dilluns i dimecres de juliol de 19 a 20.30 h
PUNT DE TROBADA: STREETWORKOUT DEL PARC NOU

CEM ESTRUCH 
Totes les tardes de dilluns a dijous fins al 19 d’agost, 
de 19 a 20.30 h, ús lliure
Dimarts i dijous de juliol de 19 a 20.30 h, activitats 
dinamitzades
PUNT DE TROBADA: CEM ESTRUCH, ZONES EXTERIORS 
(CAMP FUTBOL I PISTES POLIESPORTIVES)

PATI ESCOLA BERNAT METGE 
Tot l’estiu, ús lliure com a Pati Obert
Dilluns i dimecres de juliol de 19 a 20.30 h, activitats 
dinamitzades
PUNT DE TROBADA: ESCOLA BERNAT METGE, ZONES 
EXTERIORS  

TARDES JOVES ALS CENTRES CÍVICS

1 de juliol de 18.30 a 20 h
Tardes Joves a El Lloro: Pícnic musical

1 de juliol de 18 a 20.30 h
Tardes Joves al Ribera: Berenar creatiu! 

8 de juliol de les 18.30 a 20 h
Tardes Joves a El Lloro: Pingpong i diana 

8 de juliol de les 18 a 20.30 h
Tardes Joves al Ribera: Cinefòrum

15 de juliol de 18.30 a 20 h
Tardes Joves a El Lloro: Slackline a la Pl.Catalunya

15 de juliol de 17.30 a 20.30 h
Tardes Joves al Ribera: Comiat de les Tardes Joves al Ribera: 
Sortida a la platja!

22 de juliol de 18.30 a 20 h
Tardes Joves a El Lloro: Trobada jove

Viu la platja
LUDOTECA AMBIENTAL  
Al tram final de la platja, hi trobareu un mòdul que acull 
activitats gratuïtes per a infants de 5 a 10 anys.
Divendres, dissabtes i diumenges. Consulta l’horari i tota la 
programació a elprat.cat/laplatja

CINEMA LLIURE  
Torna el cinema a la platja del Prat

17 de juliol, a les 21 h aprox.
Las niñas + Roberto (curt)

24 de juliol, a les 21 h aprox. (FAMILIAR)
Mina y el mundo de los sueños + O28 (curt)

31 de juliol, a les 21 h aprox.
La mort de Guillem + Worldplay (curt)

Viu l’estiu de la 
gent gran
CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH

PASSEJADES CREATIVES
Dimarts de juliol, a les 9.30 h

BINGO MUSICAL
Dimecres 14 i 28 de juliol, de 17 a 18.30 h

CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA

DILLUNS DIGITALS
Dilluns a la tarda, amb cita prèvia

PASSEJADES DE PROXIMITAT
Dilluns al matí, de forma quinzenal amb cita prèvia

CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU

JARDÍ DIGITAL 
Els dimarts 5, 13 i 20 de juliol, de 9 a 14 h, de 16 a 20 h

VIU L’ESTIU AL PRAT
EL PRAT | ESTIU 2021 | 19
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Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat/viulacultura

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. 

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

#viulestiualprat



FESTIVAL DE POESIA

Estel Solé 
i  Josep M. 
Rodríguez
Recordant Joan Margarit
Els dimarts de juliol, 

torna el Festival de Poesia, en la 15a edició, amb poetes 
i poetesses que fan constar la multiplicitat d’estils i 
registres poètics.  
DT. 29 JUNY | 21 H  | CENTRE D’ART TORRE MUNTADAS

JARDINS 
A LA FRESCA

Bandtokades 
Espectacle de percussió 
corporal interactiu
DS. 30 JUNY | 20 H
JARDINS DE LA PAU

CINEMA I MÚSICA

Arnau Pascual 
i el cinema 
de Josep 
Rocamora
Pel·lícules de cinema 

amateur del Prat tornen a La Capsa, amb banda sonora 
creada per músics de la ciutat.
DS. 30 JUNY | 22 H | PL. DE JOAN GARCIA-NIETO

María Peláe
 en concert

Lletres compromeses 
i elaborades amb 
un directe que 
aconsegueix portar 
del riure a l’emoció en 
qüestió de segons!

DJ. 1 JULIOL | 21 H | JARDINS DE MON RACÓ 

38è Pratimag
Inauguració de l’exposició de les imatges finalistes 
i guanyadores del 38è Concurs Estatal de Fotografia 
Pratimag. 
DV. 2 JULIOL | 19 H | CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU

CONCERT FAMILIAR 

Zum 
La Tresca i la Verdesca 
Espectacle familiar 
d’animació amb 
cançons i danses, de 
proposta participativa.

DV. 2 JULIOL | 19 H | PL. DE CATALUNYA 

ENRIBERA’T A LA 
FRESCA

Nits km 0
Nit protagonitzada 
per grups i entitats del 
Ribera, amb l’actuació 
de Les Cherry Girls 

i membres d’ETC i Prat-A-Clown. Acte conduït per l’actriu 
Karla amb K (Impro-Acatomba). Tancarem la vetllada amb la 
presentació del videoclip de L’Orquestra de Barri! 
DV. 2 JULIOL  | 21 H
CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA

Festival Popular Andaluz
Amb les actuacions de José Campos Cortés, Morenito de 
Illora hijo, Los Sobraos i els grups de ball de la Casa de 
Andalucía del Prat. 
DS. 3 JULIOL | 19.30 H | PL. DE CATALUNYA

Container
Un contenidor en 
flames, una assistent 
de veu i els teus 
whatsapps. Espectacle 
interactiu en què 
podràs participar amb 
el teu mòbil.

DS. 3 JULIOL | 20 H | PL. LOUIS BRAILLE 

TEATRE A L’OMBRA

Fil
Cia. Madame Gaüc
Circ contemporani barrejat 
amb dansa i teatre; un joc 
de tensions entre realitat i 
ficció, raó i emoció.

DG. 4 JULIOL | 20 H | PARC DEL FONDO D’EN PEIXO 



Exposició 
de Cultura 
Popular
Exposició de 
capgrossos, 
gegants, gegantons 
i elements de foc 

que es podrà visitar al punt de trobada del centre amb 
motiu de la Nit de Gegants i la Nit de Foc. 
DL. 5 JULIOL | 10 H 
CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH

Concerts al Porxo
Concert d’estiu de l’alumnat de L’Escola d’Arts en Viu
DL. 5 JULIOL | 20 H
Exterior Centre Cultural Torre Balcells

Tardes en família
Una bona estona en família amb tallers, jocs 
tradicionals i moltes més activitats.
DT. 6 JULIOL |  19 H  | PL. DE LA REMODELACIÓ

FESTIVAL DE 
POESIA

Adriana 
Bertran, 
Dani Orviz i 
Olza Olzeta

Segona sessió del Festival, a la pl. Porxada del Cèntric. 
Aquesta sessió s’apropa a una de les branques de la 
poesia que està tenint més impacte en els darrers anys, 
la poesia escènica o de l’spoken word.
DT. 6 JULIOL |  21 H
PL. PORXADA CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

DIMECRES DE DANSA

Classe Oberta de Capoeira
Vine a descobrir aquesta dansa que no et deixarà 
indiferent! A càrrec de Dai Sombra.
DC. 7 JULIOL | 19 H
CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU

CINEMA I MÚSICA

Garazi Baretxe 
i Paula Merino 

i el cinema 
de Manuel 
Vilanova

Les joves músiques exploren les possibilitats del clarinet, 
la guitarra i la veu per crear una nova banda sonora pels  
curtmetratges La Cita, La Puerta Cerrada, La Transformación 
de una Ciudad i La Carraca.
DC. 7 JULIOL | 22 H | PL. DE JOAN GARCIA-NIETO

Tardes joves al Ribera
Cinefòrum on es tractarà un dels temes que preocupa al jovent 
avui dia que és la sexualitat: com afrontar-la, descobrir, saber, 
conèixer, etc.
DJ. 8 JULIOL | 18 H  
CENTRE CÍVIC SANT JORDI- RIBERA BAIXA

Tardes joves a El Lloro
Una tarda amb jocs de taula, tennis de  taula i dards.
DJ. 8 JULIOL | 18.30 H | EL LLORO

Taller deTrainning Dance
DJ. 8 JULIOL | 19 H | PL. DE LA REMODELACIÓ

DOCUMENTAL

103, de David Airob i 
José Bautista
Estrena del documental 
que mostra l’experiència 
de Fernando Domínguez, 
afectat per la covid. 

Col·loqui posterior amb els protagonistes.
Activitat vinculada a l’exposició Hores (tristes) de Prat, que es 
pot visitar a la pl. Catalunya. 
DJ. 8 JULIOL | 19.30 H | CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

JARDINS A LA FRESCA

Lectures 
dramatitzades 
Amb les Mujeres Maravillas
i el club de lectura de Jardins.
Lectura dramatitzada de relats 

inspirats en experiències vitals d’una sèrie de personatges 
ficticis, però molt reals i propers. Acompanyada d’una selecció 
musical que ajudarà als assistents a submergir-se en les 
històries i moure l’ànima i els peus.
DJ. 8 JULIOL | 20.30 H | JARDINS DE LA PAU



Nit de 
Gegants
Les colles geganteres 
del Prat es troben als 
jardins del Cementiri 
Vell presentant un 
espectacle dissenyat 

conjuntament per l’ocasió i que anirà acompanyat de la 
música de La Banda del Gínjol.
Amb la participació de l’Associació Gegantera Delta Prat, 
l’Associació Gegantera Recreativa del Prat, la Cultural 
dels Sants Metges, l’Ampa Mare de Déu del Carme, i la 
participació especial de la Cooperativa Obrera de Viviendas.
DV. 9 JULIOL | 20.30 H | JARDINS DEL CEMENTIRI VELL

Cinema a la fresca
Vine a gaudir d’una pel·lícula a la fresca a càrrec dels Amics 
Pota Blava
DV. 9 JULIOL | 21  H | PL. DE LA REMODELACIÓ

CICLE MÚSIQUES 
LOCALS

Solpops 
Puja l’escenari la 
complicitat i el bon rotllo 
d’un grup d’amics que 
toquen junts des de ben 
petits. 

DV. 9 JULIOL | 21 H | PL. DE JOAN GARCIA-NIETO

ENRIBERA’T 
A LA FRESCA 

Ye Orbayu
Cia. Vaques
Espectacle de circ sense 
text, amb música en 
directe i molt d’humor, 
on equilibris i clown es 

barregen en una proposta que ens farà passar un vespre 
ben animat!
DV. 9 JULIOL | 21 H
CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA

Nit de Foc
La Colla de Diables del 
Prat i el Ball de Diables 
tornen a cremar 
amb un espectacle, 
acompanyats pel 
concert del grup folk 
Les Violines. 

DS. 10 JULIOL | 20.30 H | JARDINS DEL CEMENTIRI VELL

TEATRE A L’OMBRA

Perceptions
Cia. Bivouac 
Dansa aèria, acrobàcies 
i música en directe 
en un viatge al cor de 
l’imaginari quàntic.
DG. 11  JULIOL | 20 H  
PL. DE LOUIS BRAILLE

NoDjSessions
Sessions musicals a càrrec de gent de la ciutat. En aquesta 
ocasió anirà a càrrec de Irene Poncela i Oscar T-Cun.
DG. 11 JULIOL |  21 H | TERRASSA BAR LA CAPSA

DOCUMENTAL

103, de David Airob i José Bautista
Passi del curt en sessió contínua.
DL. 12 JULIOL | A LES 17, 18,  19 I 20 H 
CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

L’illa de la cultura
Taller de dinamització lectora, d’una setmana de durada, 
amb Carla Escudero. 
DL. 12 JULIOL | A LES 17.30 H 
PL. PORXADA CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

Tour D’A 
El Tour D’A 2021 del 
D’A Film Festival 
torna al Prat amb 
la col·laboració de 
l’associació l’Atòmica 
i la projecció de la 

pel·lícula Armugán (2020), de Jo Sol.
DL. 12 JULIOL | 21.30 H 
JARDINS DE TORRE MUNTADAS



Mayte 
Martín: 
Boleros
Grans i antiquíssims 
boleros clàssics, 
balades revestides 
d’una bellesa 

exquisida i temes del repertori llatí.
DJ. 15 JULIOL | 21 H | PL. DE CATALUNYA

CICLE MÚSIQUES 
LOCALS 

Vancouver 
undercover
Temes que neixen de 
somnis i de moments 
existencialistes de 

matinada amb so art-rock.
DV. 16 JULIOL | 21 H | PL. DE JOAN GARCIA-NIETO

ENRIBERA’T 
A LA FRESCA 

Nits km 0
Propostes escèniques 
protagonitzades per 
grups i entitats del 
Ribera: el grup de 
dansa Bollywood 

de l’AVV Sant Jordi-Ribera Baixa, el grup de música 
tradicional marroquina Nakhil i algunes integrants de la 
companyia Lokha’s de l’Assoc. de dones progressistes 
Frida Khalo. Acte conduït per l’actriu Karla amb K.
DV. 16 JULIOL | 21 H
CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA

Cinema a la fresca
Vine a gaudir d’una pel·lícula a la fresca a càrrec dels joves 
del barri
DV. 16 JULIOL | 21 H | PL. DE LA REMODELACIÓ

CABARET DE DANSA 
URBANA

Iron Modvm 
Cia. Iron Skulls Co
Fragments 
d’espectacles 
s’alternaran amb 

batalles amb artistes locals de l’escena urbana. 
DV. 16 JULIOL | 22 H | JARDINS DE LA PAU

Tardes en família
Una bona estona en família amb tallers, 
jocs tradicionals i moltes més activitats.
DT. 13 JULIOL | 19 H | PL. DE LA REMODELACIÓ

FESTIVAL DE POESIA

Enric Casasses, 
Teresa Colom i 
Josep Pedrals
Tres veus destacades del 
panorama poètic català 

amb tres propostes tan diferents com intenses.
DT. 13 JULIOL | 21 H | JARDINS DE TORRE MUNTADAS
  

Dimecres de Dansa
Laboratori de Danses urbanes amb Iron Skulls Co
DC. 14 JULIOL | 19 H | CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU

CINEMA I MÚSICA

Nico Mellon i el cinema de Fermí 
Marimón 
El Nico musicarà amb el seu baix i l’electrònica, els assajos 
rítmics de Ballet Burlon, Transit Sirtaki, i Bocherini així com 
el curtmetratge Cuento de Reyes.
DC. 14 JULIOL | 22 H | PL. DE JOAN GARCIA-NIETO 

Tardes Joves al Ribera
Comiat de les Tardes Joves amb una sortida a la platja
DJ. 15 JULIOL | 17.30 H
CENTRE CÍVIC SANT JORDI- RIBERA BAIXA

JARDINS A LA FRESCA

Linkatarda d’estiu
Una instal·lació fresca, 
interactiva i musical a l’exterior 
del Centre Cívic Jardins de la 
Pau. Amb Pintagrama.

DJ. 15 JULIOL | 18  H  | JARDINS DE LA PAU

Tardes Joves a El Lloro
Slackine, podreu experimentar amb aquesta pràctica 
esportiva que posarà a prova el teu equilibri. 
DJ. 15 JULIOL | 18.30 H | EL LLORO

Taller de Trainning Dance
DJ. 15 JULIOL | 19 H | PL. DE LA REMODELACIÓ



Tardes en família
DT. 20 JULIOL | 19 H | PL. DE LA REMODELACIÓ

FESTIVAL DE POESIA

Pau Alabajos, 
Aina Torres i 
Edgar Casellas
Tinta i desordre
Espectacle que combina 

rapsòdia, música en directe i videoprojeccions. “Tinta i 
desordre” és un homenatge a les figures més importants 
de la poesia catalana del segle XX.
DT. 20 JULIOL | 21 H 
PL. PORXADA CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

Dimecres de Dansa
Classe oberta de Blues
DC. 21 JULIOL | 19 H | CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU

JARDINS
 A LA FRESCA

Una carretada 
de contes
Divertit, dinàmic i 
interactiu amb el públic: 
quatre històries amb 

màscares, titelles i objectes. 
DC. 21 JULIOL | 19.30 H | PL. DE BLANES

CINE CLUB

The farewell
De Lulu Wang.  2019 (Estats Units, Xina) VSOE
El darrer comiat de tots els membres d’una família xinesa a 
l’àvia que pateix una malaltia terminal.
DC. 21 JULIOL | 19.30 H | CINEMA CAPRI

CINEMA I MÚSICA

Duo Chagall 

i El Prat 
Documental 
de Jordi 
Bringué 

Duo Chagall són Míriam Farré i Dani Claret, clarinetista 
i violoncel·lista. Crearan des de la música clàssica i la 
contemporània passant per l’experimentació amb la veu, 
la banda sonora de la pel·lícula El Prat Documental.
DC. 21 JULIOL | 22 H | PL. DE JOAN GARCIA-NIETO

Javi Cantero
Una trobada natural entre el 
flamenc, el rock, el blues, el 
reggae i el funk.
DS. 17 JULIOL | 21 H 
PATI DE L’ESCOLA JAUME 
BALMES 

Sofia Gabanna
La cantautora argentina és 
una de les majors promeses 
del rap del territori.
DS. 17 JULIOL | 21 H
PL. JOAN GARCIA-NIETO

CINEMA LLIURE A LA PLATJA

Las niñas + Roberto (Curt Filmets)
Cinema a la platja del Prat, a l’hora que es pon el sol. Al costat 
de la guingueta Iguana. 
DS. 17 JULIOL | 21 H | PLATJA DEL PRAT

TEATRE A L’OMBRA

Mulïer
Cia. Maduixa Teatre
Una dansa en homenatge 
a les dones que han lluitat i 
lluiten per mantenir viu el seu 
jo salvatge. 

DG. 18 JULIOL | 20 H | PATI DE L’ARTESÀ

L’illa de la cultura
Taller d’una setmana de dinamització
 lectora amb Carla Escudero. 
DL. 19 JULIOL | 10 H 
PL. PORXADA CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

Tour D’A 
Projecció de la pel·lícula Isabella, de Matias Piñeiro.
DL. 19 JULIOL | 22 H | JARDINS DE TORRE MUNTADAS

KIT 
Escape Room familiar: 
Atrapa la Hacker!
Sessió d’estiu d’aquest 
cicle d’activitats  per 
experimentar amb la 
tecnologia de forma 
divertida! 

DT. 20 JULIOL | 18 H
CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA



KIT 
Espectacle familiar amb robots de Teatronika
DJ. 22 JULIOL | 18 H
CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA

Tardes Joves a El Lloro
Espai de trobada jove amb activitats gratuïtes!
DJ. 22 JULIOL  | 18.30 H | EL LLORO

Taller de Trainning Dance
DJ. 22 JULIOL | 19 H | PL. DE LA REMODELACIÓ

ENRIBERA’T A LA FRESCA 

Mort de Riure 
Cia. Los Galindos
Els pallassos han condemnat 
un dels seus companys a la 
pena capital per aturar la 
propagació d’un virus letal, el 
Riure.

DV. 23 JULIOL | 21 H
CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA

ÒPERA A LA FRESCA

Turandot
Projecció d’una de les obres 
més cèlebres del compositor 
italià Giacomo Puccini, en 
tres actes. 
DV. 23 JULIOL | 21 H 

PL. PORXADA DEL CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

NoDjSessions
Sessió musical a càrrec Moderna & Astrazeneca
DV. 23 JULIOL | 21 H | TERRASSA BAR LA CAPSA

Cinema a la fresca
Vine a gaudir d’una pel·lícula a la fresca a càrrec de la 
Comunitat Islàmica del Prat.
DV. 23 JULIOL | 21 H | PL. DE LA REMODELACIÓ

The Amy’s  Club
Tribut a Amy Winehouse 
Piano, guitarra, baix, una 
potent secció de vents i la veu 
de Beatriz Sánchez, qui dóna 
vida a Amy.
DS. 24 JULIOL | 21 H
PL. DE JOAN GARCIA-NIETO

CINEMA LLIURE A LA PLATJA

Mina y el mundo de los sueños
Proposta familiar de cinema a la platja del Prat. 
DS. 24 JULIOL | 21 H | PLATJA DEL PRAT

TEATRE A L’OMBRA

La costa de los 
mosquitos
Travis Birds
Entrem a l’habitació de 
l’artista madrilenya, una 
estança plena de matisos, 
colors i textures.

DG.  25 JULIOL | 21 H
PL. DE JOAN GARCIA-NIETO

L’illa de la cultura
Taller de dinamització lectora amb Carla Escudero. 
DL. 26 JULIOL | 17.30 H
PL. PORXADA CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

Tardes en família
DT. 27 JULIOL | 19 H | PL. DE LA REMODELACIÓ

Dimecres de Dansa
Sessió de dansa Sexy style for me! per explorar la nostra 
pròpia sensualitat i tenir més coneixement del nostre cos. 
DC. 28 JULIOL | 19 H
CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU

Taller de Trainning Dance
DJ. 29 JULIOL | 19 H | PL. DE LA REMODELACIÓ

NoDjSessions
Sessió musical a càrrec Noe i Eva. 
DJ. 29 JULIOL | 21 H | TERRASSA BAR LA CAPSA

Concurs 
d’Instagram
#viulestiualprat!
Fins al 31 d’agost!
Comparteix les teves imatges 
a Instagram, etiqueta-les amb 
#viulestiualprat i @ccjardinspau, 
i guanya premis refrescrants.

Consulta les bases al web elprat.cat/viulestiu



The Blue 
Majer’s
Músics veterans que 
demostren que la 
música no entén d’edats 
ni d’èpoques amb el seu 
rock’n’roll.

DV. 30 JULIOL | 20 H | PATI DE L’ARTESÀ

CINEMA LLIURE A LA PLATJA

La mort de Guillem + Worldplay 
(Curt Filmets)
Al costat de la guingueta Iguana
DS. 31 JULIOL | 21 H | PLATJA DEL PRAT

CICLE MÚSIQUES 
LOCALS

Khalm 
Covers i temes propis 
amb estil jazz, pop, soul, 
hip-hop, funky o bossa 
nova entre d’altres. 

DJ. 2 SETEMBRE | 21 H
PL. DE JOAN GARCIA-NIETO

ÒPERA A LA FRESCA

La forza del 
destino
 Projecció d’una de les 
obres de maduresa de 
Giuseppe Verdi, basada 

en el drama homònim d’Ángel Pérez de Saavedra. 
DV. 3 SETEMBRE | 21 H
PL. PORXADA DEL CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

CICLE MÚSIQUES LOCALS

David Caba 
L’artista té 23 anys sense cap altra pàtria que una guitarra 
i les seves lletres i el defecte de sentir tot el que fa.
DS. 4 SETEMBRE | 21 H
PL. DE JOAN GARCIA-NIETO

NoDjSessions
Sessió musical a càrrec de  La Ferri. 
DG. 5 SETEMBRE | 21 H
TERRASSA BAR LA CAPSA

Dimecres de Dansa
Classe oberta de dansa amb nadons.
DC. 8 SETEMBRE | 17 H
CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU

CONCERT FAMILIAR

De cap per avall
Ambauka
Concert que combina 
sons i músiques populars 
i modernes.
DJ. 9 SETEMBRE | 19 H 

PL. PORXADA CÈNTRIC ESPAI CULTURAL

JARDINS A LA FRESCA

Bingo Musical
Un vespre divertit recordant cançons de sempre.
DJ. 9 SETEMBRE | 20 H | JARDINS DE LA PAU

El petit de 
Cal Eril
Veu, guitarres, teclats, 
baix i bateria es 
combinen per donar 
forma a un estil musical 
entre el folk-rock i la 
psicodèlia.

DV. 10 SETEMBRE | 21 H | LA CAPSA

NoDjSessions
Sessió musical a càrrec Dj Yiggie. 
DG. 12 SETEMBRE | 20 H | TERRASSA BAR LA CAPSA

CINECLUB

Perifèria 
Documental de Xavi Esteban i Odei Anchustegui. 
Un viatge que recupera la lluita veïnal i la memòria 
soterrada del Pla Popular de Santa Coloma, un pla 
urbanístic veïnal que va quedar sepultat després de 
l’atemptat més cruel de la banda terrorista ETA. 
Col·loqui posterior amb els autors i protagonistes.
DC. 15 SETEMBRE | 19.30 H | CINEMA CAPRI

ESTRENA DEL CURT

Panteres
Projecció del curt d’Èrika Sánchez. Joana i Nina, dues 
noies de 13 anys, viuen a Barcelona atrapades en les 
contradiccions de la pubertat femenina en el primer 
món. Col·loqui posterior amb els autors i protagonistes.
DG. 19 SETEMBRE |  19 H | CÈNTRIC ESPAI CULTURAL



LA RÍTMICA PRATENCA 
TANCA TEMPORADA AMB 

ELS JOCS ESCOLARS
La temporada de rítmica al Prat s’ha 

tancat amb els Jocs Escolars locals, 
una prova clàssica del calendari que 

tradicionalment clou el curs. Més de 50 
gimnastes dels 2 clubs de la ciutat, el 

Pratenc i el Cor Blau, han participat en les 
diferents proves individuals, a més de 4 

exercicis de conjunt realitzats pel Pratenc. 

 FLAIXOS
D’ESPORTS

TROBADA COMARCAL DE JOCS 
ESCOLARS DE VOLEI AL PRAT
El Prat —concretament la pista Xavier Marcilla— ha estat una 
de les seus de les trobades comarcals dels Jocs Esportius 
Escolars que organitza el Consell Esportiu del Baix Llobregat. 
Degut a l’impacte de la covid durant la temporada, la cita 
no ha estat competitiva. Hi han participat 14 equips alevins 
d’11 clubs de la comarca, entre ells els Vikings Vòlei Prat.

MARXEN ELS CAPITANS DEL CB PRAT 
I DE L’AE PRAT
Gerbert Martí (foto esquerra), capità del Club Bàsquet Prat els 
darrers anys, ha posat punt i final a la seva etapa al club potablava. 
Martí, que provenia del Joventut de Badalona, tanca una etapa de 
12 anys al CB Prat —amb un petit parèntesi al River d’Andorra—. 
Martí és el jugador amb més partits disputats a les lligues LEB 
de la història del club, amb 326 partits oficials, 305 dels quals 
a les lligues LEB (Plata i Or) i 21 a les Lligues Catalanes. 
Per la seva banda, Gerard Puigoriol, Putxi, no continuarà vestint 
la samarreta de l’Associació Esportiva Prat de futbol la propera 
temporada. El manresà, capità de l’equip aquesta darrera temporada, 
ha deixat l’AE Prat després de sis temporades al club, per marxar 
al Manresa, de Tercera Divisió. La difícil conciliació de la seva vida 
professional i familiar amb la futbolística ha estat determinant per 
acabar prenent la decisió de marxar. Putxi va arribar a l’AE Prat 
juntament amb l’entrenador Pedro Dólera des de l’Europa. A la 
foto, a l’acte de comiat amb el president del club, Luis Quiñonero. 

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, va rebre oficialment Gerbert 
Martí i Gerard Puigoriol per acomiadar-los i desitjar-los sort.

ÈXITS DEL PATINATGE DE 
VELOCITAT PRATENC
Recentment s’han disputat diferents 
Campionats d’Espanya de patinatge 
de velocitat, amb nombroses 
medalles pratenques. En el de circuit 
aleví, infantil i juvenil, el Club Patí 
Cobra s’ha penjat dos ors, una plata i 
dos bronzes, mentre que el Delta Prat 
ha obtingut dues plates. En el júnior 
i sènior, el Cobra ha assolit dos ors i 
dues plates. Al campionat en pista 
base s’han aconseguit un or, dues 
plates i dos bronzes, i en categoria 
júnior i absoluta cinc ors, quatre 
plates i un bronze. Quatre patinadors/
es del Prat han estat convocats amb 
la selecció espanyola per a l’Europeu 
de juliol a Portugal: Luisa González 
(Cobra, júnior), Teresa Moreno 
—foto— (Cobra), Nil Llop (Cobra) i Rafa 
Heredia (Club Pilar Marianistas de 
Vitòria).  



L’EQUIP DE FUTBOL SALA 
DE LA RAMON LLULL, A 
TORTOSA
L’equip de futbol sala aleví de l’Escola 
Ramon Llull del Prat va participar a 
la Trobada de Jocs Esportius Escolars, 
celebrada a Tortosa el tercer cap de 
setmana de juny.

L’AE PRAT “B” PUJA A SEGONA CATALANA, 
ON ES TROBARÀ AMB L’ATLÈTIC PRAT 
DELTA I EL TERLENKA
L’AE Prat “B”, filial del primer equip del club pratenc, s’ha 
proclamat campió 3a Catalana en una última jornada 
d’infart i, per tant, la temporada vinent jugarà a 2a Catalana. 
Això suposa una fita històrica per al futbol pratenc, ja que 
la propera temporada jugaran a 2a Catalana tres equips 
pratencs: l’AE Prat “B”, l’Atlètic Prat Delta i el Terlenka.

 FLAIXOS
D’ESPORTS

EL CLUB BÀSQUET PRAT PUJA DE CATEGORIA I FA BALANÇ 
DE LA TEMPORADA AMB EL PRAT RÀDIO
El passat 2 de juny, l’emissora municipal El Prat Ràdio (91.6 FM) va fer un programa especial 
d’El Prat Esports al pavelló Joan Busquets del CEM Estruch, amb la presència de membres 
de la plantilla i del cos tècnic del Club Bàsquet Prat, per fer balanç d’una temporada en 
què l’equip ha aconseguit pujar a la lliga LEB Or. El podeu escoltar a elpratradio.com.

JORNADA ESPECIAL PER AL CLUB PATÍ 
CIUTAT DEL PRAT
El Club Patí Ciutat del Prat ha organitzat una jornada extraoficial 
coincidint amb el final del curs escolar per donar una oportunitat 
de participar en una prova a tots els patinadors i patinadores que 
enguany no ho han pogut fer. Aquesta prova simbòlica també 
ha servit per agrair la tasca d’uns pares i mares que han pogut 
entrar al recinte, però només per ajudar a posar i treure els patins. 
El club ha ampliat força la seva base: dels 35 infants que l’escola 
tenia l’any passat a vora una vuitantena aquesta temporada.



   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!

El 18 de juny es va fer el sorteig per a la renovació del 
Consell dels Infants del Prat. Van marxar els consellers 
i conselleres que ja han exhaurit els dos anys al Consell 
dels Infants, és a dir, la meitat dels membres, que van 
ser substituïts per nous consellers i conselleres.

Podeu veure un vídeo de l’acte al canal de Youtube del 
Consell dels Infants. I en properes revistes us presentarem 
als nous consellers i conselleres, amb fotos i noms!

El Consell dels Infants                          
es renova

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

Estigues pendent de les nostres xarxes!!!

Aquest mes de juny, nens i nenes del Consell dels Infants 
del Prat s’han trobat amb l’alcalde de la ciutat, Lluís 
Mijoler, per fer-li preguntes, propostes i demandes de 
part dels seus companys i companyes d’escola i institut.

La trobada es va dur a terme al Pati dels Llimoners de 
l’edifici municipal del carrer Major, amb totes les mesures 
de seguretat necessàries amb motiu de la covid.

Podeu mirar totes les intervencions dels infants i de 
l’alcalde al canal de Youtube del Consell dels Infants.

L’alcalde respon les 
preguntes dels nens 
i nenes del Prat

MIREU-NE 
EL VÍDEO!



La biodiversitat, és a dir, la quantitat i varietat d’espècies de flora i 
fauna que viuen en un indret, és un indicatiu de la seva salut natural. 
Ara tens l’oportunitat de valorar la biodiversitat del teu entorn amb 
BioPrat, un projecte de ciència ciutadana. Per participar-hi, fes això:

1) Busca formigues, papallones, escarabats, 
plantes i qualsevol ésser viu del Prat.

2) Fes-los fotografies.

3) Comparteix les fotos a Natusfera, projecte BioPrat.

Descarrega’t l’app gratuïta Natusfera (App Store/ Google Play) o crea el 
teu compte a natusfera.gbif.es. Un cop dins, busca el projecte BioPrat i 
uneix-t’hi. En aquesta plataforma es registren totes les observacions. 

BioPrat forma part del l’Aparador virtual d’iniciatives de Ciència 
ciutadana a Catalunya, amb més de 50 projectes de referència.

Participeu a BioPrat, un projecte 
de ciència ciutadana al Prat!

Encara sou a temps d’apuntar-vos a les múltiples activitats d’estiu 
per a infants i joves que l’Ajuntament i diverses entitats esportives, 
educatives, de lleure i culturals organitzen 
a la ciutat. Divertiu-vos amb prudència! I, 
pares i mares, si sorgeix algun contratemps 
fruit de la situació sanitària que viviem, 
prenguem-nos-ho amb paciència i filosofia...

Apunteu-vos a través de la pàgina web 
elprat.cat/activitats-destiu-al-prat

Nens i nenes, gaudiu de 
les activitats d’estiu!!

Saps que a la platja fan tallers sobre 
la natura? Són molt diversos: com són 
les tortugues, conèixer el fons marí i 
els organismes que hi viuen, com tenir 
cura de la platja, experimentar amb 
elements naturals per fer art, etc. T’hi 
animes? Ens trobaràs els divendres, 
dissabtes i diumenges al final del 
passeig de la platja. Consulta els horaris 
i activitats a elprat.cat/laplatja.

Aquest estiu, no 
t’avorriràs! Vine 
a la Ludoteca 
Ambiental!

MIREU-NE 
EL VÍDEO!
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La Capsa i L’Escola de d’Arts en Viu han 
dinamitzat un procés ciutadà de creació 
artística amb la participació d’El Petit de 
Cal Eril. Aquesta experiència forma part 
de la iniciativa de creació musical #Almeu-
ritme, que té per objectiu promoure que 
persones diverses de la ciutat s’apleguin 
al voltant d’un nexe comú i compartit, la 
música, una activitat rica i plural que és in-
dissociable de l’entorn on es desenvolupa, 
en aquest cas el Prat. Part del vídeo s’ha 
gravat als espais naturals, per reivindi-
car-ne la importància. Enguany, el projec-
te, en el qual han participat prop de 200 
alumnes i joves músics del Prat, ha arri-
bat a l’onzena edició. No us perdeu el vi-
deoclip: www.youtube.com/lacapsa 

El Prat ja 
compta amb 
una Guia de 

Bon Veïnatge 

L’Ajuntament del Prat ha elaborat una guia 
amb informació sobre la gestió de les co-
munitats de veïns i veïnes, rehabilitació 
d’edificis i sobre el Servei de Bon Veïnatge i 
Convivència, ubicat a les Cases d’en Puig, a 
més d’altres recursos municipals.

La Guia de Bon Veïnatge vol afavorir la 
bona organització i convivència a les se-
ves comunitats veïnals, i es pot consultar 
a elprat.cat/convivència. La guia és in-
teractiva (permet fer-hi tant consultes pun-
tuals com demanar informació àmplia),  va 
més enllà de la normativa (posa al mateix 

Certificat digital 
obligatori
Des del 2 d’abril passat, les 
comunitats veïnals estan 
legalment obligades a disposar 
de certificat digital, necessari per 
gestionar les comunicacions amb 
les administracions (formular 
sol•licituds, demanar ajuts, 
permisos d’obres, interposar 
recursos, etc.). El Servei de Bon 
Veïnatge ofereix assessorament 
per obtenir el certificat i fa 
sessions gratuïtes de formació. 

Serveix per afavorir 
la bona organització 

i convivència a 
les comunitats de 

veïns i veïnes

nivell d’importància els aspectes norma-
tius i organitzatius i els que fan referència 
a valors i habilitats socials), està arrelada 
al territori (la informació està contextua-
litzada a les característiques, normatives i 
recursos del Prat) i apropa els serveis a la 
ciutadania.

Nova web de 
La Capsa
Aquest mes de juliol La Capsa 
estrenarà web. Així que estigueu a 
l’aguait a les xarxes! lacapsa.org.

Prop de 200 alumnes 
i joves músics del 
Prat participen al nou 
videoclip d’#Almeuritme


