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Dos anys després, ens retrobem
a les Festes de la Carxofa!
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A

rriba la primavera i amb
ella les Festes de la Carxofa, amb què acompanyem
la temporada d’aquest
producte emblemàtic del
Parc Agrari. Aquesta celebració va ser el primer acte de ciutat que
vam haver d’anul·lar quan la pandèmia va
esclatar. Dos anys després, la carxofa torna
a servir de pretext per fer quelcom que fa
ciutat i articula una comunitat: trobar-nos
a l’espai públic i celebrar la vida en comú. I
ho fem reivindicant la riquesa d’un territori
que hem de cuidar perquè ens cuida. És un
luxe haver sabut preservar a les portes de
casa una infraestructura metropolitana com
el Parc Agrari, que ens garanteix una alimentació sana i sostenible. Així ens ho recorda
en l’entrevista Carles Xifra, responsable de
l’exposició sobre aquest tema que es pot visitar a Fundesplai. Cal agrair la feina que fa
la pagesia i tots i totes les restauradores que
aprofiten els productes de quilòmetre zero
per generar riquesa i activitat econòmica.
Amb iniciatives com aquesta impulsem
una ciutat pròxima, de quilòmetre zero. Al

LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler
mijoler
mijoler

nostre lloc al món disposem d’alimentació
de proximitat, com també d’aigua i com ja
estem començant a disposar d’energia de
km 0. Això ens dota d’autonomia, de capacitat de decisió sobre la nostra vida quotidiana. I en temps de crisi, amb un encariment
dels preus de la vida contra el qual és urgent
que actuïn els governs, resulta especialment
estratègic.
Abans d’acabar, no vull deixar de fer referència a allò que ha causat aquesta situació
de crisi: la invasió per part de Putin d’Ucraïna, un atac que des de l’Ajuntament hem
condemnat amb rotunditat. Aquesta guerra
és una tragèdia i un fracàs de tots aquells polítics que tenen la responsabilitat de vetllar
per una pau estable i duradora. Davant de
qui fa la guerra, les ciutats, per definició, som
espais de trobada i només sabem fer la pau.
Des del Prat estarem on sempre hem estat:
al costat de la població civil que veu com les
seves ciutats són arrasades pel conflicte. En
aquestes planes us expliquem com podeu
ajudar a seguir fent de la nostra una ciutat
d’acollida i solidària. Per defensar, des del
nostre lloc al món, un món en pau.

El Prat, quilòmetre 0

L

lega la primavera y con ella
las Festes de la Carxofa, con
las que acompañamos la temporada de este producto emblemático del Parc Agrari. Esta
celebración fue el primer acto
de ciudad que tuvimos que anular cuando la
pandemia estalló. Dos años después, la alcachofa vuelve a servir de pretexto para hacer
algo que crea ciudad y articula una comunidad: encontrarnos en el espacio público
y celebrar la vida en común. Y lo hacemos
reivindicando la riqueza de un territorio que
debemos cuidar porque nos cuida. Es un lujo
haber sabido preservar a las puertas de casa
una infraestructura metropolitana como el
Parc Agrari, que nos garantiza una alimentación sana y sostenible. Así nos lo recuerda en
la entrevista Carles Xifra, responsable de la
exposición al respecto que se puede visitar
en Fundesplai. Hay que agradecer el trabajo
que realiza el campesinado y los restauradores y restauradoras que aprovechan los
productos de kilómetro cero para generar
riqueza y actividad económica.
Con iniciativas como ésta impulsamos
una ciudad cercana, de kilómetro cero. En

nuestro lugar en el mundo disponemos de
alimentación de proximidad, así como de
agua y ya estamos empezando a disponer de
energía de km 0. Esto nos dota de autonomía, de capacidad de decisión sobre nuestra
vida cotidiana. Y en tiempos de crisis, con un
encarecimiento de los precios de la vida contra el que es urgente que actúen los gobiernos, resulta especialmente estratégico.
Antes de acabar, no quiero dejar de hacer
referencia a lo que ha causado esta situación de crisis: la invasión por parte de Putin
de Ucrania, un ataque que desde el Ayuntamiento hemos condenado con rotundidad.
Esta guerra es una tragedia y un fracaso de
todos aquellos políticos que tienen la responsabilidad de velar por una paz estable y
duradera. Ante quien hace la guerra, las ciudades, por definición, somos espacios de encuentro y sólo sabemos hacer la paz. Desde
El Prat estaremos donde siempre hemos estado: junto a la población civil que ve cómo
sus ciudades son arrasadas. En estas páginas
le explicamos cómo puede ayudar a seguir
haciendo de la nuestra una ciudad de acogida y solidaria. Para defender, desde nuestro
lugar en el mundo, un mundo en paz.
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Tornen les Festes de la Carxofa:
retrobem-nos i celebrem
la primavera!

D

esprés de dos anys
sense poder celebrar-les per culpa
de la pandèmia, enguany tornen al
Prat les Festes de la Carxofa. Tindrem
diverses ocasions per retrobar-nos i
celebrar que ens podem reunir sense
restriccions al voltant de la reina del
Parc Agrari.

El Març Gastronòmic, la Carxofada
del Prat, l’Escarxofa&Jazz, el Fira Tapa
Carxofa Prat i cuinant carxofa amb La
Cocina de mi Vecina faran de l’abril el
mes de la carxofa.
Amb aquestes activitats donarem
la benvinguda a l’esclat de la primavera i celebrarem els camps que ens
envolten i els productes que hi po-

dem trobar, que ens ofereixen una
alimentació saludable i sostenible.
Aquests conceptes, saludable i sostenible, es desenvolupen en l’entrevista que trobareu a les pàgines 10 i 11.

Consulteu el programa
d’activitats a les pàgines
següents

Un distintiu identifica els
establiments on s’ofereix
autèntica Carxofa Prat
La Cooperativa Agrícola del Prat i l’Ajuntament han creat un distintiu que
identifica botigues i restaurants que ofereixen Carxofa Prat autèntica (és a
dir, de la varietat Blanca de Tudela) conreada per socis de la Cooperativa.
De vegades costa diferenciar la Carxofa Prat d’altres varietats de carxofa
a simple vista. Recentment, la Cooperativa va denunciar que s’estan
venent en moltes botigues i oferint en restaurants moltes carxofes sota el
paraigua de la marca Carxofa Prat quan en realitat no ho són.
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Xavi Oliva

Vicepresident de la
Cooperativa Agrícola
del Prat
“Hem creat un distintiu per als clients de la
cooperativa, botigues o restaurants, que comprin
la Carxofa Prat, que nosaltres considerem que
només és la de la varietat Blanca de Tudela, la
de sempre. També cultivem la nova varietat
Green Queen, —per a nosaltres, Green Prat—,
que comercialitzem perfectament etiquetada
i diferenciada. D’altra banda, la Cooperativa
estarà present a la Fira Alimentària per primera
vegada en la seva història, posant de manifest
que els productors locals som una opció de
present i futur si pensem en sostenibilitat,
sobirania alimentària i relleu generacional”.

Yuri Rodríguez

Xef del Restaurant El
Regust i de la Casa de
Andalucía Gastro
“La alcachofa tiene muchas posibilidades, incluso
para postres, que ya hace años que introdujimos
uno hecho con este producto. Y aún se nos van
ocurriendo cosas, porque el mundo es muy
grande y siempre miramos de hacer fusión con
otras cocinas, como la asiática, por ejemplo”.

Sonia Vallejo

Comunicació de
l’Associació Les
Escarxofes del Prat
“Unir dues arts com són la gastronomia i la música
i convertir-les en festa popular diu molt d’un poble
com el nostre. Un poble amant de la cultura, de
la gent, de poder compartir, de ballar, de riure,
de gaudir, de viure. La festa de l’Escarxofa&Jazz és
una sinèrgia meravellosa i total entre gastronomia
i música. I l’escarxofa, per descomptat, és la
verdura amb més swing del Parc Agrari”.

Carles Xifra,

director de l’exposició “Menja –Actua – Impacta” i
responsable d’innovació i continguts de Fundesplai

“El Parc Agrari és un gran
camp d’aprenentatge
que ens permet
comprendre què fa
sostenible l’alimentació”

Aquestes setmanes,
amb les Festes de
la Carxofa, la ciutat
del Prat reivindica
el producte estrella
del Parc Agrari, un
entorn metropolità
clau per garantir
una alimentació
sostenible. Precisament
d’alimentació sostenible
tracta l’exposició “Menja
– Actua – Impacta”, que
es pot veure, des del
passat novembre i fins
a l’any vinent, a la seu
que Fundesplai té a
Sant Cosme. En parlem
amb el seu responsable,
Carles Xifra.

Som “plastívors”, dieu a
l’exposició. A què us referiu?

En els darrers quatre anys s’ha produït
tant de plàstic com en tota la història.
Sovint el fem servir per envasar aliments
que no cal envasar, i després el llencem.
En 500 anys encara existirà al medi com
a microplàstic. Hi ha un estudi que apunta que a la setmana ingerim en microplàstics el pes equivalent a una targeta
de crèdit. La nostra era, que anomenem
“antropocè” per la petjada de la humanitat sobre el planeta, està deixant sobre la
terra una capa de microplàstics, ciment,
partícules atòmiques i ossos de pollastre.
Aquest és un dels problemes que
tracteu en aquesta mostra.

És un dels cinc eixos que hem d’afrontar
si volem parlar l’alimentació saludable
i sostenible. Un altre eix és el malbaratament alimentari: un de cada tres aliments que es produeixen al planeta es
malbarata, i amb ell, tota l’energia i la
inversió que cal per produir-lo. Si el malbaratament fos un país seria el tercer
causant d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle, després de la Xina i dels Estats Units.
Quin és el tercer eix?

D’on venen els aliments: la proximitat i
la temporada. No té sentit trobar en una
gran superfície qualsevol producte que
ve de qualsevol banda del món qualsevol dia de l’any. Les coses tenen una
temporada i una localitat, i una cadena
de distribució que com més curta sigui
millor. És un tema clau, i més en un parc
agrari. Hem de donar el valor que mereix a la pagesia local i a les cadenes que
ens permeten menjar producte fresc collit el mateix dia o el dia anterior. La carxofa i la seva reivindicació tenen a veure
amb això, amb l’aposta per un producte
de quilòmetre zero i de temporada.
El quart eix és el de la salut...

Hem passat de la dieta mediterrània a
una dieta malsana amb massa ultraprocessats. Una de cada cinc persones de
la nostra generació acabarà morint per
malalties associades a la mala alimentació. A Catalunya tenim un índex de
sobrepès infantil de més del 36 %. Un

“La carxofa
representa l’aposta
per un producte
de quilòmetre zero
i de temporada.”
infant rep més de mil impactes de publicitat de productes ultraprocessats al
llarg del dia.
I finalment, quin és el cinquè eix?

Reduir la proteïna animal. Som conscients que és un tema polèmic, i que
tenim models de producció de carn diferents. La ramaderia extensiva fa viable
la vida a l’entorn rural i ajuda a mantenir els boscos nets, però hem passat de
menjar 20 quilos de carn per persona i
any a menjar-ne 90. El sistema alimentari és el causant del 30 % dels gasos
d’efecte hivernacle, i la meitat està associada a la producció de carn vermella. Hi
ha maneres d’aconseguir proteïnes més
sanes i amb menys impacte ambiental,
com els llegums.
Això vol dir que defenseu el
vegetarianisme?

No estem tractant cap tema ètic en
aquesta exposició; això són opcions individuals. Ens limitem a aportar dades
científiques sobre l’impacte ambiental
i sobre la salut. Proposem que es redueixi el consum de carn per fer viable
que tothom al planeta pugui consumir
carn de forma sostenible.
La cuinera Maria Nicolau, padrina
del Març Gastronòmic, diu que
la cuina és un espai on la gent
pot recuperar la seva capacitat
de decisió sobre el seu model
de vida, i vosaltres convideu a
“actuar i impactar” tot menjant,
però tota la responsabilitat és
individual?

L’exposició mira de trencar la idea que

som insignificants: quan ens agrupem,
l’impacte dels nostres canvis ja no ho
és. Però no podem demanar que la gent
sigui heroïna, cal un entorn que faciliti
les conductes. Per exemple, hem de poder comprar sense tants plàstics i, per
tant, hi ha d’haver lleis que ho promoguin. Cal reivindicar opcions col·lectives
diferents, des de la manera que tenim
d’organitzar-nos per anar a comprar (estan sorgint cooperatives i associacions
de consum, supermercats cooperatius,
etc.) fins a ensenyar i aprendre a tractar
els productes i a cuinar.
L’any passat la regió
metropolitana va ser la capital
mundial de l’alimentació
sostenible. Què podem fer des de
les ciutats per promoure-la?

Cal pensar en entorns saludables i sostenibles; per exemple, si al voltant de
les escoles es poden comprar molts ultraprocessats, estem en un entorn que
promou l’obesitat entre els infants. Les
polítiques públiques d’alimentació
d’aquesta dècada faran viable o no un
sistema alimentari davant d’una crisi
climàtica que ens ho farà tot molt més
complicat.
I quin valor té aquí el Parc Agrari
del Baix Llobregat?

Ens hem desvinculat de la natura, i el
Parc Agrari és una gran oportunitat per
aproximar-nos-en als cicles, a allò que
mengem i el valor que té. No malbarataríem un enciam si sabéssim l’esforç i la
quantitat d’aigua que costa produir-lo.
Quan visites el Parc t’adones que malbaratem molts productes que no arribaran
mai al supermercat només per la seva
forma o la seva mida, i que poden tenir
segones opcions que ara no els estem
donant. El Parc Agrari és un gran camp
d’aprenentatge que ens permet comprendre què fa sostenible l’alimentació.

Bertran Cazorla
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El Prat ya dispone de un mapa energético
Plataforma interactiva en la que se pueden consultar los consumos energéticos
de todos los edificios del municipio, tanto eléctricos como de gas
Dentro de la estrategia general de
transición energética, el Ayuntamiento de El Prat ha puesto a disposición
de la ciudadanía un mapa del municipio donde podemos consultar
diversas informaciones de todos los
edificios de la ciudad: año de construcción, superficie del solar y consumo eléctrico y de gas.
Este mapa permite conocer el estado actual del consumo energético en
el parque de vivienda de la ciudad y
detectar qué fincas podrían necesitar
rehabilitaciones energéticas.
Las comunidades vecinales que
consideren que su edificio podría
mejorar su eficiencia energética pueden dirigirse a la Casa de l’Energia (c.
Ignasi Iglesias, 9, elprat.cat/casadelenergia) donde recibirán asesoramiento para conseguirlo.

Consultad
el mapa
energético de
El Prat a través
de este QR

Carmelo Declara Merino

Tenemos una
oportunidad
En 2012, tras el estallido de la
burbuja inmobiliaria, se creó la
SAREB. El Estado compró aquellos
pisos que los bancos no querían, con
la finalidad de sanear sus balances,
lo que supuso un enorme coste
para las arcas públicas. Su puesta en
marcha fue financiada en un 95 %
con dinero público, pero el Estado
no era mayoritario en la sociedad,
con el objetivo de que no contara
como deuda del Estado.
Recientemente, la Unión
Europea ha obligado a integrar
las cuentas de la SAREB (y
su deuda) como parte de las
administraciones públicas. Es por
esta nueva circunstancia por lo
que proponemos que la SAREB
se convierta en una herramienta
pública que garantice el derecho
a la vivienda. Nos parece justo
que esas viviendas pagadas con el
dinero de todos repercutan en la
ciudadanía y que lo hagan desde
la administración más cercana, los
ayuntamientos, para de esa manera
integrar esos pisos al parque público
de vivienda local para
dar respuesta a la necesidad
de vivienda de alquiler social
y continuar el camino de dar
soluciones a la dificultad de acceso
a la vivienda. Ahora tenemos una
oportunidad.
Queremos aprovechar estas
líneas para condenar la invasión de
Ucrania por parte de la Federación
Rusa, manifestando que es un acto
contrario al derecho internacional
que esperamos se resuelva por la vía
diplomática. Desde aquí mostramos
todo nuestro apoyo al pueblo
ucraniano.
@podemos_elprat
www.podemoselprat.info

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa

Paz (мир)

Pensions,
jubilació i atur

La invasión de Ucrania por parte de
Rusia es una agresión completamente
injustificada, de una gravedad inédita
y una violación flagrante del derecho
internacional que pone en riesgo
la seguridad global y la estabilidad
mundial.
Ante una situación tan grave
como esta, Ciudadanos El Prat fuimos
la primera fuerza política en reunirnos
con la comunidad ucraniana de nuestro
municipio pocas horas después de
empezar la invasión rusa. Lo hicimos
para mostrar toda nuestra solidaridad
ante esta barbarie y también para
ponernos a su entera disposición
en poder ayudarles en todo lo que
estuviese en nuestra mano.
En este sentido, queremos dar
las gracias por todas las muestras de
solidaridad de la sociedad civil de El Prat
de Llobregat, que se ha volcado ante
esta dramática situación tan cercana
a nosotros; por ejemplo, en la carpa
solidaria que Ciudadanos instalamos en
la plaza Catalunya para recoger material
humanitario y que fue todo un éxito de
participación.
Desde Ciudadanos hemos echado
en falta una mayor celeridad a la hora de
actuar y una falta de contundencia en
la condena por parte del Ayuntamiento
de El Prat de Llobregat inicialmente.
Además, hemos pedido al equipo de
gobierno que ponga todos los medios
necesarios para ayudar a la comunidad
ucraniana que vive con todos nosotros,
a las personas refugiadas que llegan a
nuestro municipio de tránsito o para
quedarse y prestar ayuda humanitaria
a las personas que están huyendo de
la masacre en origen o en los países
fronterizos a la salvaje invasión.
@Cs_ElPrat
@CiutadansElPrat
@cselprat

Els mitjans de comunicació es fan
ressò recurrentment de la mentida del
Govern de l’Estat que afirma que el
sistema de pensions no és sostenible.
En consonància amb les reivindicacions
de la Marea de Jubilats i Pensionistes
de la nostra ciutat, no puc estar-hi
d’acord. Al debat del Pacte de Toledo
es va reconèixer que s’han utilitzat
recursos indegudament i, sense ser una
xifra concreta i auditada, es parlava de
72.000 M€ de deute malbaratats pels
diferents governs estatals. Alhora, al
febrer passat aprovàvem una moció,
amb l’abstenció del grup socialista, en
què es demanava una auditoria dels
comptes de la Seguretat Social per saber
quin era el valor real de les despeses
impròpies que ha patit la guardiola
de les cotitzacions socials. Hi ha els
recursos, però no sempre s’usen com
cal. Considerem, doncs, que s’ha de fer
aquesta auditoria amb urgència. Ens
hi juguem les pensions de tothom.
A més a més, l’Estat està plantejant
augmentar l’edat de jubilació i penalitzar
a aquelles persones que es jubilin
anticipadament, encara que portin
40 anys cotitzats, però, d’altra banda
no troben solució per disminuir l’atur
de les persones de fins a 44 anys, per
exemple. Massa sovint ens diuen que
han d’ampliar l’edat de jubilació perquè
el sistema de pensions no és sostenible,
raó que sabem que no és certa.
Estudiem-ho amb seriositat!
Analitzem la possibilitat de jubilar
les persones a partir dels 60 o 62
anys i formem professionals joves
que puguin ocupar aquests llocs de
treball que queden vacants. Segur
que disminueix l’atur i les persones
poden gaudir d’una jubilació més
digna econòmicament i socialment.
@ERC_ElPrat
Esquerra El Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Alba Bou Jordà

La restauración: un
motor de El Prat

Prou menyspreu a
l’escola pública

El Prat es uno de los referentes
gastronómicos del área metropolitana
de Barcelona, y la ciudadanía valora
muy positivamente la amplia
oferta existente y la apuesta por
el producto de proximidad y de
calidad que nos posiciona en el mapa
gastronómico de nuestro entorno.

L’educació pública, gratuïta i de
qualitat és un ideal compartit i respectat
per tothom. Ara bé, el sistema educatiu
està en perill: s’està descapitalitzant i les
persones que el sustenten han dit prou.
Per això, durant uns dies del mes de
març, s’ha convocat una vaga del sector.

Ninguno de nosotros tiene
dudas de que consumir y apostar
por la restauración local es un acierto
seguro, y por eso los socialistas de El
Prat trabajamos de la mano del sector:
queremos que la hostelería continúe
siendo un motor económico, y todos
nuestros bares y restaurantes son
esenciales para la ciudadanía, porque la
vida pasa en buena parte por los bares.

No és, com el conseller Cambray
ha intentat fer-nos creure, una vaga en
protesta per l’avançament de l’inici de
l’escola per al curs vinent; és una vaga
que els i les professionals a qui la majoria
de famílies del Prat i de Catalunya
confiem l’educació dels nostres fills
i filles fan per dir prou a una situació
de constant greuge, davant la qual els
successius executius de la Generalitat
han mirat cap a una altra banda.

Somos conscientes de las
necesidades, sacrificios y esfuerzos
que el sector ha tenido que asumir
recientemente, derivados de la
pandemia y de la inestabilidad que
esta ha supuesto para la profesión. Solo
escuchando las demandas de este sector
y trabajando conjuntamente podremos
avanzar creando espacios de intercambio
de opiniones con todos los actores de
la gastronomía local para orientar los
esfuerzos de la Administración a aquellos
aspectos más necesarios y reivindicados
por los profesionales, empezando por
trabajar desde el Departamento de
Desarrollo Económico en la formación
de personal cualificado para asumir
los retos del presente y del futuro.

Des de l’inici de les retallades
en l’educació pública, el 2010, ni
les mestres han recuperat les seves
condicions de treball ni el sistema
educatiu els recursos suficients; durant
la pandèmia, ha capejat amb escreix les
constants modificacions dels protocols.

Estamos convencidos de
que a través de esta colaboración
podemos conseguir que la actividad
económica que genera la restauración
contribuya a que El Prat siga siendo
la ciudad referente que es en la
gastronomía metropolitana.

No voldria deixar passar
l’oportunitat de condemnar, de nou,
l’atac de Putin sobre la població
ucraïnesa, i continuarem reclamant la
via diplomàtica per resoldre aquest
conflicte armat, que causa un dolor
injustificable.

@PerezJP_

El president Aragonès va anunciar
la gratuïtat del P2 a l’escola bressol,
però, a un mes de la preinscripció
per al curs vinent, els ajuntaments
encara no sabem qui pagarà la part
que corresponia fins ara a les famílies.
Els pressupostos per als instituts van
minvant any rere any. Primer va ser
la sanitat pública, ara és el torn de
l’educació?

@alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

VIDA
PRATENCA
VORA 200 ESTUDIANTS
DE LA CIUTAT
S’ASSESSOREN SOBRE EL
SEU FUTUR ACADÈMIC
I PROFESSIONAL
A principis de març es va celebrar la
24a edició de les Jornades d’Orientació
Acadèmica i Professional, conegudes com
a “JOAP”, on gairebé 200 estudiants del
Prat van rebre assessorament sobre els
estudis superiors i el seu futur professional.
A les JOAP, hi va participar professorat de
diferents facultats, escoles i instituts d’FP i
s’hi van presentar 38 estudis agrupats en 7
àmbits diferents.

EL PRAT MOSTRA EL SEU
COMPROMÍS AMB EL
FEMINISME
El dilluns 7 de març va tenir lloc
a la pl. Catalunya l’acte central de
commemoració del Dia Internacional
de les Dones al Prat. Una vegada més,
la ciutadania pratenca va mostrar
el seu compromís amb una de les
dates més importants del calendari
feminista. La jornada va començar amb
una marxa feminista organitzada pel
col•lectiu @Vídues08820 i va acabar
a la plaça Catalunya amb diferents
actuacions musicals, un pilar de la
colla castellera i, com es tradició, la
lectura del tradicional manifest del 8M.

EL PRAT JA SUMA 22 ESTACIONS DE
BICIBOX
El Prat ha rebut recentment 7 noves estacions de
Bicibox, mòduls d’aparcament segur i gratuït amb
capacitat per a 14 bicicletes, i ja en suma 22. Aquestes
estacions estan situades en punts amb alta demanda
de mobilitat, com per exemple estacions de metro i
Rodalies, l’aeroport, la platja, a prop d’equipaments
cívics, centres educatius… En trobareu la seva ubicació
i les normes de funcionament a bicibox.cat.

L’EXPOSICIÓ “CELEBREM LA
BIODIVERSITAT”, DAVANT DE L’ESTACIÓ
L’esplanada d’entrada i sortida de Rodalies i el metro (parada
Prat Estació) acull l’exposició “Celebrem la Biodiversitat”,
un recorregut per les millors instantànies del nostre delta,
recollides durant anys per les persones participants en el
Concurs Fotogràfic Delta. Inaugurada a la 48a Fira Avícola
i, després de dos mesos instal•lada al Cèntric, la mostra
estarà durant unes setmanes en aquesta nova ubicació.

MONÒLIT EN RECORD DE
LES VÍCTIMES PRATENQUES
DE LA COVID
L’Ajuntament ha instal·lat a la plaça
de Catalunya una estela de marbre en
record de les víctimes de la covid al Prat
i, alhora, per mostrar el suport i l’escalf
de la ciutat a tots els seus familiars i
éssers estimats. El monòlit ha estat
dissenyat per l’arquitecte municipal
pratenc Fernando Domínguez, que
va patir la covid durant els primers
mesos de la pandèmia i va ser el primer
pacient ea sobreviure a un ingrés per
aquesta malaltia a l’UCI de l’hospital
de Bellvitge. Aquesta experiència de
Domínguez va centrar el documental
103, del fotoperiodista David Airob.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES
ARTÍSTICS /UNZIP 2022
EL PRAT S’OMPLE DE DANSA
L’artista pratenca Mavi Arias ha estrenat la programació de
Dansa Metropolitana, al Teatre L’Artesà, amb el seu espectacle
Sempiternos. Durant el mes de març, el Prat ha participat tant
amb propostes de sala com de carrer, a més d’educatives:
Highlands, nova producció de Mal Pelo inspirada en la
música de Bach, Gran finale, nova creació del també pratenc
Vicente Roldán, o el cicle Obrim portes, ballem?, on escoles
i associacions de dansa del Prat han ofert tallers impartits
per artistes del festival i docents de les pròpies escoles.

El 14 març es va desenvolupar a l’Escola d’Arts del
Prat el taller Prepara el teu dossier, vinculat a la
Convocatòria de projectes artístics /Unzip 2022. Va
ser una sessió pràctica per resoldre dubtes sobre
la convocatòria i obtenir una guia per construir un
dossier artístic. S’hi van fer exercicis que proposaven
estratègies per identificar una idea o donar-li forma,
desenvolupar-la i estructurar-la per, finalment,
compartir-la amb les altres. La convocatòria està oberta
fins al 13 d’abril: elprat.cat/unzipartsvisuals.
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Guerra a Ucraïna: així podem
ajudar des del Prat
Tant l’Ajuntament com la societat civil pratenca
han organitzat diverses vies per poder donar el
nostre suport, tant econòmic com d’acollida,
a les persones que pateixen el conflicte

D

avant la invasió militar russa a Ucraïna i els efectes que
està tenint sobre la població civil, el
Prat, com a ciutat de pau i solidària, ha
activat diversos mecanismes per tal
d’ajudar les persones que pateixen la
guerra i que, en molts casos, han hagut de fugir del seu país.
La majoria d’ajuts es canalitzen a través de les organitzacions internacionals que, sobre el terreny, presten su-

El 2 de març al vespre, pocs
dies després de l’inici de la
guerra, la pl. de la Vila del Prat
va acollir una concentració de
protesta a la qual van assistir
tant pratencs i pratenques com
persones ucraïneses residents
a la ciutat. Vídeo a elprat.tv.

port a la població civil. I també, fidel a
la seva tradició com a ciutat d’acollida,
el Prat es prepara per acompanyar les
persones que hi arriben cercant refugi.
De fet, l’alberg de Fundesplai n’acull
un centenar llarg.

Compte corrent per a
ajudes econòmiques
L’Ajuntament del Prat ha obert un
compte corrent per recollir les aportacions de la ciutadania i trametre-les

Podem acompanyar,
acollir o oferir habitatge

Més
informació en
aquest QR

L’Ajuntament està recollint totes les iniciatives
(voluntariat, acollida familiar, habitatges) amb
l’objectiu crear una xarxa que es pugui activar
fàcilment per donar resposta a aquesta crisi
humanitària.
A través d’un formulari que trobareu a
elprat.cat/dacollidaisolidari podeu deixar les vostres dades personals

.
.
.

per oferir el vostre ajut en tres àmbits:
Voluntariat: Ajuda i acompanyament personal
Oferiment d’acollida familiar
Oferiment habitatge sencer

al Fons Català de Cooperació, que és
l’organisme que coordina i vehicula
la cooperació dels municipis catalans.
Podeu fer la vostra aportació a:

IBAN: ES13 0081 0010 2400
0200 0310
Tants diners municipals
com aportació faci
la ciutadania
L’Ajuntament s’ha compromès a aportar-hi tants diners com mobilitzi la
ciutadania, i de moment ja ha avançat
20.000 euros a la Creu Roja, destinats
tant a l’acollida de persones refugiades com a tasques humanitàries a la
zona de conflicte. El Club Bàsquet Prat,
per exemple, ja hi ha aportat 1.000 €.

Millor diners que
materials
Les ONG i altres organitzacions internacionals d’ajuda humanitària recorden
que són més efectives les aportacions
econòmiques que les de materials,
perquè així poden adquirir allò necessari a països veïns a la guerra, reduint
costos de transport i adequant-lo a
cada moment i circumstància.

Més
informació en
aquest QR

Montse
Santolino
Lafede.cat

El Cèntric acull una jornada
amb entitats humanitàries
Demanen fer aportacions econòmiques
en lloc de materials

“Prendre sobre el terreny les
decisions sobre quins productes
comprar és molt més adient, molt
més barat i molt més sostenible
que enviar-los des d’aquí. Per
això és més eficaç fer aportacions
econòmiques que no pas materials”.

L’auditori del Cèntric Espai Cultural va acollir, el 14 de març,
un acte informatiu en què diverses entitats humanitàries van
explicar la tasca que estan duent a terme per donar resposta a la
crisi provocada per la invasió russa a Ucraïna.

Adolf Díaz
Creu Roja

Totes les ONG van coincidir a assenyalar que ara la prioritat és
donar resposta a les persones refugiades que estan fugint del
país i que podrien arribar als cinc milions. També van fer una
crida a fer aportacions econòmiques i no materials.
Hi van participar Montse Santolino, de la Fede, coordinadora
d’ONG de Catalunya; Adolf Díaz i Esther López, de la Creu Roja;
Victòria Planas, d’Acció Humanitària i Refugi del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, i Elena Maya, de la Comissió

“Sobre el terreny, la Creu Roja dona
alimentació i aigua potable a les
persones desplaçades, i també els fa
una formació en primers auxilis per si
algun dia s’han de socórrer entre elles”.

Catalana d’Ajuda al Refugiat.

Trobareu una notícia a elprat.tv i el vídeo íntegre de
l’acte al YouTube de l’Ajuntament

Victòria Planas

Fons Català de
Cooperació al
Desenvolupament
“Celebrem que les persones que
fugen d’Ucraïna siguin acollides
per una directiva europea que les
protegeix, però alhora reivindiquem
que aquesta directiva s’apliqui
també a la resta de persones que
fugen d’altres països en guerra”.

Elena Maya

Declaració institucional
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament del Prat ha acordat de
forma unànime sumar-se a la declaració de la Federació de
Municipis de Catalunya en suport a la societat ucraïnesa i en
defensa de la pau. Trobareu el text de la declaració a elprat.cat i
un vídeo sobre aquest tema a elprat.tv. A la foto, tots els regidors
i regidores van mostrar la seva solidaritat amb el poble ucraïnès,
poc abans del ple municipal del març.

Comissió
Catalana
d’Ajuda al
Refugiat

“La directiva europea, en teoria, resol
l’acollida en 24 hores, molt diferent
del procediment de protecció
internacional, molt lent i estressant.
De vegades, la persona pot trigar
fins a 2 o 3 anys a saber si pot ser
acollida o ha de tornar al seu país”.
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Se instalan 12 nuevos contenedores
de residuo textil y ya hay 49
. C. Lleida (Escola Jacint Verdaguer)
. Jardins de Francesc Macià
. C. Lleida con Tortosa
. C. Ernest Lluch
. C. Riu Turia con Ramon Codina
. Av. Pompeu Fabra con Dolores
Ibárruri
. C. Barcelona
. C. Tarragona
. C. MauriciVilomara
. C. Apel·lesmestres
Consulta del
mapa con
la ubicación
de todos los
contenedores
de ropa en
la ciudad:

Proyecto social

El Ayuntamiento de El Prat ha instalado 12 nuevos contenedores de recogida selectiva de residuo textil (ropa
y calzado usado) en la ciudad, por lo
que ya hay un total de 49.

La ubicación de los 12 nuevos puntos de recogida es la siguiente:
Ctra. de la Marina con pl.
Constitució
Av. Pare Andreu de Palma

.
.

La deixalleria municipal se encarga
de este servicio, que recoge ropa, zapatos o sábanas usadas que se destinan a un proyecto social gestionado
por la ONG Roba Amiga. La ropa en
buen estado se dona a personas que
la necesitan y el resto se recicla. En
El Prat se recogen casi dos quilos de
ropa por persona y año.

Un robot en los talleres de estimulación
cognitiva para mayores
El MK360, con tecnología
de realidad virtual
inmersiva, se incorpora
como prueba piloto
El próximo trimestre, los talleres de
estimulación cognitiva del Casal
Municipal de la Gent Gran El Remolar contarán con la más nueva de las
tecnologías: se trata del MK360, un
robot de realidad virtual que ofrece
tanto sonido como imagen para estimular cognitivamente a las personas
participantes.
Se trata de una prueba piloto con
un grupo de 15 personas mayores de
60 años que tiene como objetivo evaluar la mejora que experimentarán.

En el stand municipal de la
pasada Fira Avícola se utilizó
la misma tecnologia de
realidad virtual inmersiva.

Para más información sobre estos
talleres pueden dirigirse al Punt de
la Gent Gran, situado en Cases d’en

Puig o bien enviando un correo electrónico a gentgran@elprat.cat o
llamando al teléfono 93 379 00 50.

AGENDA CULTURAL

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
Número 269 |

ABRIL 2022

ESCARXOFA&JAZZ 2022

Torna l’Escarxofa, amb més ganes que mai,
la millor música i el millor arròs cuinat per
Les Escarxofes del Prat!
Aquest any ens acompanyaran Delickites,
Paula Peso, The Kabooms, Flamingo Tours
i Belle de Jour DJ.
Menú: arròs amorós amb la flor del Prat i
de postres el Delta en un núvol.
Preu: 8,5€
Venda de tiquets a la taquilla de La Capsa,
Teatre L’Artesà i Cèntric Espai Culturals
Pagament amb targeta de crèdit

La Capsa
Diumenge 10, a les 12 h

XVI FESTA DE
LA DANSA

Celebrem el Dia
Internacional de la
Dansa amb els grups i
entitats que practiquen
i gaudeixen d’aquesta
disciplina de les arts
en viu. Una selecció de
balls, estils i nivells que
mostrarà la diversitat de
la dansa a la ciutat!

Centre Cívic Jardins
de la Pau. Dissabte 30,
a partir de les 16 h

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

Segueix-nos a ElPratCultura

TEATRE| DANSA
EL PROGRAMA DE LA
MORENO

Espectacle participatiu de música, balls i
molta diversió per passar una tarda única
acompanyat dels amics o la família.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Divendres 1, a les 17 h. Entrada: 2,5 €

HOMBRES

LA NORIA TEATRE

Quatre dones que s’endinsen en la pell dels
homes, per parlar-ne d’ells en un to irònic,
àcid i directe.

SWEAT & INK

CIA. BARCODE
CIRCUS

Amb un circ de
tècnica impecable,
aquesta obra és una exploració de la
memòria i les relacions. Un espectacle per
fer-te plorar, riure i meravellar-te.
Teatre L’Artesà. Sala Gran
Dissabte 30, a les 20 h
Entrada: 15,5 € Anticipada: 10,5 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

MÚSICA
FARSA
(GÉNERO
IMPOSIBLE)

El Modern. Diumenge 3, a les 19 h
Entrada: 5,5 €

ARIADNA I EL
MINOTAURE

ARIADNA
CHILLIDA

Peça de creació pròpia que explica com
a partir d’una experiència traumàtica es
desencadenen una sèrie de processos
psicològics, físics i socials.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre
Muntadas. Dissabte 9, a les 20 h
Entrada: 10 €

LAS
TRIBULACIONES
DE VIRGINIA

HERMANOS
OLIGOR

Una peça sobre l’amor i altres coses que
recupera el teatret mecànic-romàntic.

Teatre L’Artesà. Dijous 21 i divendres 22,
a les 20 h i dissabte 23, a les 18 i 21 h
Entrada: 12,5 € Anticipada: 8,5 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

SALTIMBANQUI

¡QUÉ BUEN
DÍA!

Espectacle de clown
fresc, amb grans
dosis d’improvisació, que fa riure i gaudir a
tota la família. Dins de les Festes del Barri
Sant Jordi-Ribera Baixa.

Plaça Sant Jordi
Diumenge 24, a les 17.30 h

SÍLVIA PÉREZ CRUZ AMB
LA FARSA CIRCUS BAND

Sílvia Pérez Cruz presenta el seu últim
treball després d’una llarga residència a
L’Artesà, en un regal únic de retorn a la
ciutat.
Teatre L’Artesà. Sala Gran
Divendres 1 i dissabte 2, a les 20 h
Entrada: 20 €

MUSICORAL DEL BAIX
LLOBREGAT

Concert conjunt de les corals Ferran Sors,
Les Flors de maig i Trencacors, Capella
Bach i Orfeó Catalonia.
Organització: Coral Lo Llobregat de les Flors

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 2, a les 18 h

GUIA SONORA

MELTING STATE + MAÑANA
ES TOMORROW

Comença aquest cicle de concerts que vol
ser una descoberta de grups de la ciutat
i l’excusa perfecta per a presentar les
actualitzacions del projecte la Guia Sonora.

La Capsa. Divendres 22, a les 21 h
Entrada: 6,5 € amb consumició
Tarifa Jove.Prat: 5 €

CONCERT BANDA DE MÚSICA
DEL PRAT

Concert per gaudir en família, amb un
repertori per a totes les edats.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 30, a les 18.30 h

AFORES FEST
2022

Torna el festivalet de
músiques modernes
i grups emergents
més fresc del
panorama musical independent! Amb les
actuacions de: Pleens, Montesco, April
June i Santa Companha.

La Capsa. Dissabte 30, a les 22 h
Entrada: 15,5 € Anticipada: 10,5 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

CINEMA
CINE CLUB

THE
MAURITANIAN

VIU L’ÒPERA!

OTELLO, de Giuseppe Verdi

Projecció d’aquesta òpera enregistrada al
Palau de les Arts Reina Sofia de València,
sota la direcció musical de Zubin Mehta i
d’escena de Davide Livermore.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 8, a les 17.30 h

ANDAMI

LOWPROFILE
& RUMBLER

Comptarem amb dos dels millors DJs de
l’escena club de Barcelona.

La Capsa. Diumenge 17, a les 18 h

2021, Estats Units,
Regne Unit
Idioma: anglès (VSOE)
Un home musulmà viu empresonat a
Guantánamo des de fa deu anys, sense
càrrecs ni judici. Dues advocades
representen la darrera esperança d’obtenir
justícia.
No recomanada per a menors de 16 anys

Cinema Capri. Dimecres 20, a les 19.30 h

PROGRAMACIÓ DEL CINEMA
CAPRI

Pel·lícules i horaris al 93 379 59 43 i al web
www.cinecaprielprat.com

XERRADES
CICLE D’HISTÒRIA DEL PRAT

Cicle de tres xerrades per conèixer la
història dos elements de l’origen del nucli
urbà del Prat i el seu desenvolupament: el
conjunt parroquial format per l’església, el
cementiri i la rectoria, i el primer hostal del
Prat. Activitat complementària l’exposició
“El Prat, una mirada arqueològica”

ARQUEOLOGIA DEL CONJUNT PARROQUIAL
DEL SEGLE XVI A 1936, amb Jordi Gibert

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 4, a les 19 h

LA PARRÒQUIA DE SANT PERE I SANT PAU:
ARQUITECTURA, ART, HISTÒRIA, amb Josep
Ferret i Felip-Neri Gordi
Cèntric Espai Cultural. Dilluns 25, a les 19 h

LA CUINA DE L’HOSTAL

Centre Cívic Palmira Domènech
Dijous 28, a les 19 h

ARRELS FOTOGRÀFIQUES

FOTOGRAFIA D’ESPECTACLES

IMMA QUESADA

Ens endinsarem en les característiques i
secrets de la fotografia d’espectacles.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Divendres 8, a les 19 h

DIÀLEGS. CICLE DE
PENSAMENT CONTEMPORANI

al Cèntric Espai Cultural

ECOSOCIALISME O BARBÀRIE? , amb Emilio

Santiago Muiñoz
Obrirem el debat sobre quins enfocaments,
estratègies i mesures són necessàries per a
una transició ecològica desitjable.
Dimarts 5, a les 19 h

ELS UNIVERSOS PARAL·LELS, amb Toni Hill

La novel·la negra ens ofereix una mirada
al mon, a una societat, a través d’una
esquerda, la que s’obre quan es produeix un
crim.
Dimarts 19, a les 19 h

QUINA ÉS LA VERITABLE FORTALESA DEL
DIÀLEG?, amb Sira Abenoza

El diàleg socràtic com a eina d’inclusió i
promoció de la justícia. Potser sí que és el
moment d’afirmar que no som tan valents
com pensàvem, però que sí tenim el coratge
suficient per a viure en comunitat.
Dimarts 26, a les 19 h

CICLE EN-PANTALLADES

Reflexionem d’una manera conscient sobre
l’ús de les xarxes socials.
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa

EXPOSICIONS
L’AUTOR I LA
SEVA OBRA

TOT EL QUE VEIEM AL YOUTUBE
Dijous 21, a les 17.30 h

POSTUREO, REALITAT I FICCIÓ AL TIK TOK
Dijous 28, a les 18 h

LECTURA
RECULL POÈTIC

DE RAMONA VIA

Presentació d’aquest
poemari inèdit de la
Ramona Via, en l’any
del centenari del seu
naixement.
Organització: Assoc. Tintablava
Dins de la Primavera de Llibres i Lletres

Cèntric Espai Cultural. Dijous 7, a les 19.15 h

JUAN JOSÉ
PÉREZ ABAD

Recull de fotografies que mostren la
intensitat de la natura del Prat. Des de
nevades a paisatges tranquils, combinant
imatges antigues i actuals.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 29 d’abril al 5 de juny

INAUGURACIÓ: divendres 29, a les 19 h

CONVOCATÒRIA \UNZIP

Novena edició de la
Convocatòria
\Unzip de projectes
artístics, formada
per set modalitats
diferents.
Oberta fins al 13 d’abril.
Tota la informació a
elprat.cat/unzipartsvisuals

TERRA DE LLIBRES

Y FUERON
FELICES

DE RUSH SMITH

ENCARA POTS VISITAR
NOSALTRES LES DONES

Darrer llibre de Rush
Smith, un conte il·lustrat
que reintrepreta la llegenda de Sant Jordi i
que fa protagonistes d’un final feliç al Jorge
i al Bruno.
Dins de la Primavera de Llibres i Lletres

Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 10 d’abril

Cèntric Espai Cultural
Divendres 22, a les 18.30 h

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Fins al 29 d’abril

VIDES COMPARTIDES

EL PRAT, UNA MIRADA
ARQUEOLÒGICA

PARAULES QUE NINGÚ DIU, PERÒ
TOTHOM SAP
Lectura dramatitzada a càrrec de set
dones vinculades al club de lectura del
centre.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 28, a les 19 h

CONCURS TINTABLAVA

Lliurament de guardons del concurs literari
Tintablava 2022 per a joves del Prat
Dins de la Primavera de Llibres i Lletres

Cèntric Espai Cultural. Dijous 28, a les 19.15 h

DIVERSES: ART I FEMINISMES

Cèntric Espai Cultural. Fins al 30 d’abril

VISITES GUIADES, 7 d’abril, a les 18 h i 28 i
30 d’abril, a les 19 h

FESTES DEL BARRI SANT
JORDI-RIBERA BAIXA

L’AVV Sant Jordi – Ribera Baixa organitza
un cap de setmana festiu ple de propostes per a tota la família.

Pl. Sant Jordi. Dissabte 23 i diumenge 24,
a partir de les 10 h

INFANTIL
LECTURA
L’HORA DELS
NADONS

AQUELL QUI NO
CORRE, NEDA,

amb Patricia McGill
Tast de contes, cançons i ritmes del mar.
Edat recomanada: nadons entre 0 i 3 anys
Cal inscripció prèvia

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 2, a les 10.30 h

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h

Dissabte 2, CONTES

ARRUGATS

Dissabte 9, CONTES

D’ARREU DEL MÓN,

CAMINS LITERARIS

EL TALLER SALVATGE

PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ

A partir del llibre
Sofía y la palabra
salvajes, l’autora,
ens explicarà
la importància
de les
paraules i el poder de l’amabilitat. Activitat
complementària a l’exposició “El viatge
infinit”, que es pot visitar durant tot el mes
d’abril. Dins de la Primavera de Llibres i Lletres
Edat recomanada: infants de 4 a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 30, a les 12 h

TEATRE

L’AMÀLIA I LES OMBRES
LUNARS

Un deliciós espectacle familiar d’ombres
xineses, ple d’efectes visuals que ens parla
de l’equilibri i de la natura.
Edat recomanada: infants a partir de 3 anys

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 3, a les 12 h
Entrada: 5,5 Anticipada: 3.5 €

LES CROQUETES
OBLIDADES

Taller familiar per aprendre a gaudir de la
lectura. Adreçat a infants de 7 a 9 anys.

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 6, a les 17.30 h

AVENTURES LITERÀRIES

Un taller per llegir, jugar, experimentar,
descobrir, riure...
Adreçat a joves de 10 a 12 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 20, a les 17.30 h

La Pepa, una nena
vital i amb una gran
imaginació, que
acaba de perdre la seva àvia i està intentant
adaptar-se a una nova escola, uns nous
amics i una nova ciutat.
Organització: La Xarxa
Edat recomanada: infants a partir de 6 anys

El Modern. Diumenge 10, a les 12 h
Entrada: 6,5 € Anticipada: 5 €

TALLERS
TARDES EN FAMÍLIA
A LA PALMIRA

Passa una bona estona amb els petits de la
casa.

Centre Cívic Palmira Domènech
Tots els dijous, a les 17.30 h

Dijous 7, FEM OUS DE XOCOLATA
Dijous 28, BERTHA LUTZ I LA

CROMATOGRAFIA

ART EN FAMÍLIA

CAPGIRANT LA CIUTAT amb Gabri Guerrero

Treballarem la tècnica del collage d’una
manera divertida i original. Edat recomanada:
famílies amb infants de 4 a 8 anys

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 24, a les 11.30 h

KIT

ENGINYS SENSORIALS!

Ens aproparem i
experimentarem amb
robòtica educativa.
Edat recomanada: infants de 8 a 12 anys
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 30, a les 10.30 h

CIRC EN
FAMÍLIA

Espai familiar de
descoberta i pràctica
de circ amb infants de 6 a 10 anys.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa

Divendres 8, a les 17.30 h AERIS
Divendres 22, a les 17.30 h HULA HOOP
Inscripció: 2 € / sessió
Es necessària inscripció prèvia a les activitats
marcades amb aquest símbol

AGENDA DE GENT GRAN
PROGRAMA DE LLEURE
DE LA GENT GRAN

Inscripcions obertes pels tallers del
trimestre abril-juny 2022 a partir de
dilluns 4 d’abril.
Inici del trimestre: 19 d’abril
Informació i inscripcions al Punt de la
Gent Gran de Cases d’en Puig, trucant
al 93 379 00 50 (ext.5616) o al correu
puntgentgran@elprat.cat

ABRIL

CENTRE CÍVIC JARDINS
DE LA PAU

El programa de la Moreno, inicia
l’abril a Jardins! Com sempre hi
haurà la Te-rtúlia, la Passejada
fotogràfica, el Club de lectura, Ball i
molt més!
Més informació i reserves
al 93 478 21 41 i a
ccjardinspau@elprat.cat

CENTRE CÍVIC PALMIRA
DOMÈNECH

El 5 i 12 d’abril a la tarda participa en
el cicle sobre sexualitat a la tercera
edat amb l’acompanyament de la
psicòloga Clara Hernando.
Més informació i reserves
al 934794535 i a
ccpalmiradomenech@elprat.cat
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Torna Sant Jordi i el cicle
Primavera de Llibres i Lletres

D

esprés de dos anys
tocada per la pandèmia, enguany
tornarà la celebració al carrer del dia
de Sant Jordi al Prat. Per saber com
serà la diada i tots els detalls d’aquest
any estigueu al cas a través d’elprat.
cat/santjordi.
Activitats al Cèntric
I també, un any més, desembarcarà al
Cèntric i a la Biblioteca Antonio Martín
el cicle Primavera de Llibres i Lletres.
Al llarg dels mesos d’abril i maig s’hi

oferirà un ampli ventall de propostes
literàries adreçades a diferents públics
i pensades per fomentar el gust per
la lectura. S’hi presentaran llibres, hi

acudiran escriptors i escriptores reconegudes, s’hi faran espectacles... Trobareu tota la informació a elprat.cat/
primaverallibresilletres.

25è recull de poemes i relats breus
de la gent gran
Si formeu part del col·lectiu de la gent gran podeu participar en
la 25a edició del recull de poemes i relats breus. Podeu enviar els
vostres escrits, fins al 8 d’abril, al correu puntgentgran@elprat.cat
o bé presencialment al Punt de la Gent Gran de Cases d’en Puig.

Llibres
pratencs
de cara
a Sant
Jordi

Els Camps del
Prat. De la Plana
de Vic al Pla de
Llobregat
Camps, Joan
(Autoeditat)

Sofía y la palabra
salvaje
Hernández,
Purificación
(Beascoa)

Medallas
relacionadas con
las ciencias de la
salud (Colección
Casas)
Casas Pla, Jaime
(Autoeditat)

El beso de la
muerte
Jerez Torns,
Daniel
(Autoeditat)

Los nombres
impares
Chico, Álex
(Candaya)

El Ball de Bastons
del Prat
Jiménez, Joan i
Blasi, Xavier
(Rúbrica Editorial)

Dels Monegres a
Centelles
Alvira Alòs,
Miquel
(Rúbrica Editorial)

El Prat y otros
mundos
Ezcurra, Pedro
(Autoeditat)

Testamento de un
pobre
Jiménez
Castaño, Marina
(Círculo Rojo)

De tots els verins,
el seu secret et
donaré
Arencón Arias,
Toni
(En procés
d’edició)

Els Reis Mags
porten camises
hawaianes
García de Oro,
Gabriel i Zanni,
Roger
(La Galera)

Una adolescente
de posguerra
López Torres,
Margarita
(Rúbrica Editorial)

Si saps caure,
t’alçaràs
Balcells,
Salvador
(Editorial Meteora)

101 contes
emocionants
/ 101 cuentos
emocionantes
García de Oro,
Gabriel i Hernández,
Purificación
(Barcanova i Anaya)

Aquellos
maravillosos años
Louzao Martínez,
Santiago
(Autoeditat)

Les dones que he
estimat
Borrull i Castany,
Ester
(Rúbrica Editorial)

El verbo en
Celeste
Garcia Vega,
Antonio
(Rúbrica)

La página del alba
Manzanares,
Vanessa i Arjona,
Christian
(Libros de
Aldarán)

Alys y sus
aventuras
Cabrera Cebrián,
Mercè
(Autoeditat)

Pere el gegant
Gavilán, Lucía
(Serial Ediciones)

El viaje del animal
Martínez,
Mariano
(Eolas)

(Selecció de la Biblioteca
Antonio Martín)

Imatge de
portada no
disponible

I també discos!
La noia de la
gavardina verda i
altres relats
Miquel, Emili
(Bubok)

Lejos
Ribas, Rosa
(Tusquets)

Cuando todo se
derrumba
Morales, Agus
(Libros del K.O.)

Wasaps a Mila.
Enamorarse.
Rodríguez,
Aguas
(Stenella)

Ya no somos
amigos
Morales, Agus
(Temas de Hoy)

Roja mano
derecha
Sabarich, Carlos
y Brimão,
Cristiano
(Bubok)

Músics de
Diables del Prat
(CAT Edicions)

La infancia de una
transexual en la
dictadura
Navarro, Tania
(Universo de
Letras)

Si, a més de llibres, per Sant
Jordi també regaleu discos,
aquí en teniu alguns de
recents d’artistes del Prat:
1997
Alfred
García

Puedes confiar
en mí... y otras
historias de amor.
Sánchez-Enciso
Valero, Juan
(Autoeditat)
El coraje de
romperse: manual
de reconstrucción
de vidas rotas
Simoncini,
Alberto
(Corona Borealis)

El quadern on
per fi em puc
expressar sense
filtres: el meu jo
Olivé, Cristian i
Riudavets, Èlia
(Larousse)

Y fueron felices
Smith, Rush i
Hierro, Laura
(Autoeditat)

El quadern on
per fi em puc
expressar sense
filtres: jo i la meva
gent
Olivé, Cristian i
Riudavets, Èlia
(Larousse)

Mediterrani, llums
i ombres
Torrents Pérez,
Quim i Ortiz
Gubianas,
Montse
(Autoeditat)

Los buenos
hijos / Els bons
fills
Ribas, Rosa
(Tusquets i Capital
Books)

Recull poètic
Via, Ramona
(Tintablava)

Migente
Fermí
Herrero

Cançoner
Electrònic,
Vol. 1
Can Ràbia

Frágil
Chivo
Chivato

EP!
Cantante
de peso en
alquiler

Antes del
fin
David Caba

Miguel Talavera
plays Dire
Straits with
The Sultans of
Swing Band
Miguel
Talavera
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Portes obertes a les escoles bressol
de cara a la preinscripció
La preinscripció per al curs vinent a
les escoles bressol públiques del Prat
es farà entre els dies 9 i 20 de maig.
És important que les famílies visitin aquests centres per poder decidir

quin aporta millor tot allò que busquen per als seus fills o filles i per a si
mateixes. Per això, les escoles bressol
organitzen jornades de portes obertes, per a les quals caldrà demanar

cita entre el 6 i el 8 d’abril, trucant a
l’escola de 10 a 13 h.
Dates de les portes
obertes:

. La Blaveta: 26 d’abril i 5 de maig,
17.30 h
. El Cabusset: 28 d’abril, 10 h, i 4 de
maig, 17.30 h
. La Granota: 20 d’abril, 17.30 h, i 27
d’abril, 10 h
. Sol Solet: 21 d’abril, 17.30 h, i 25
d’abril, 17.30 h
. Llar d’Infants Dumbo: 26 d’abril,
9.30 h, i 3 de maig, 16.45 h

La preinscripció es farà de manera
telemàtica a través de la pàgina web
elprat.cat/preinscripciobressol.
Per a dubtes podeu trucar a l’Oficina
Municipal d’Escolarització (OME): 93
379 00 50, ext. 5490.
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Gossos faciliten
la relació entre
joves i persones
amb diversitat
funcional

L’

Ajuntament del
Prat ha reprès, ara
que la situació sanitària ho permet, el programa Intervenció Assistida amb Gossos (IAG), en
el qual participen persones amb diversitat funcional i joves de la ciutat,
a més dels animals.
Aquest projecte comunitari té dos
objectius bàsics: millorar les habilitats
socials de les persones amb discapacitat que viuen en residències i enfortir valors com la tolerància a la frustració, la solidaritat i la paciència de les
persones joves participants.
Les sessions es basen en l’aprenentatge de la conducta canina i
el maneig del gos, que actua com a
element motivador. El gossos augmenten l’interès de les persones participants en les dinàmiques i faciliten
la implicació i la comunicació entre
elles.
Els nois i les noies fan aquesta activitat d’aprenentatge-servei amb una

El testimoni de dos joves
participants, alumnes
de 3r d’ESO de l’Institut
Ribera Baixa

doble intencionalitat, pedagògica i
solidària, ja que s’ofereix des de l’Ajuntament com a opció de Servei Comunitari, àrea inclosa dins del currículum
de l’Educació Secundària Obligatòria.
L’associació CENIAC hi aporta el seu
equip caní.
D’aquesta activitat es beneficien
dos grups de vuit persones usuàries
del centre ocupacional de La Fundació Rubricatus i dos grups de quatre
alumnes de l’Institut Ribera Baixa.

Rubén
González

“M’agrada la idea del Servei
Comunitari, per això la vaig triar. És
molt bonic veure com interactuen
les persones del centre Rubricatus
amb els gossos de CENIAC.”

Teràpia complementària
La IAG és una teràpia complementària de les teràpies convencionals,
que permet, a través de la interacció
dels gossos amb les persones, treballar les emocions, les relacions socials
i les àrees cognitiva i física. El programa consta de deu sessions setmanals.
Des de l’inici de l’activitat, l’any 2019,
hi han participat una seixantena
d’adolescents i una quarantena de
persones amb diversitat funcional.

Oliver
Alcázar

“M’agrada molt aquest servei
comunitari perquè aprens moltes
coses; entre elles, a conviure amb
persones amb discapacitat. Quan les
coneixes, t’adones que són diferents
de com pensaves que eren”.
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Ja podem comprar la targeta
moneder MarketPrat
L’Ajuntament ha posat a la venda 3.000 targetes, amb un saldo de 100
euros cadascuna, que es poden adquirir per 60 euros

es de l’1 d’abril i
fins al 30 de juny o
fins que se n’exhaureixin les existències, les pratenques i
els pratencs poden adquirir la targeta
moneder MarketPrat. Es tracta d’una
targeta amb un saldo de 100 euros
que es poden gastar a qualsevol dels
comerços i establiments que prèviament s’hagin adherit a la campanya.
S’han posat a la venda 3.000 targetes
a un preu de 60 euros cadascuna (la
diferència de 40 euros respecte del
saldo la posa l’Ajuntament en forma
de subvenció).
On adquirir la targeta
La targeta es pot adquirir al web
marketprat.com. Quan la seva
MarketPrat estigui preparada, el
comprador o la compradora rebrà un
correu electrònic perquè vagi a buscar-la al punt de recollida que hagi
indicat, on s’haurà d’identificar amb
el DNI.
Els punts de recollida són el Centre de Promoció Econòmica (carrer
de les Moreres, 48) i l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (carrer
Major, 23). En cas de no poder comprar-la de forma autònoma, la persona pot apropar-se a qualsevol punt
de recollida i l’ajudaran a adquirir-la.
Requisits
Els requisits per sol·licitar la targeta
són tenir més de 18 anys i estar empadronat/da al Prat. A més, la persona
sol·licitant no pot tenir deutes amb
l’Ajuntament, l’Agència Tributària ni la
Seguretat Social. Només es pot comprar una targeta per persona.

Més de 200 comerços adherits
Al web marketprat.com figura un llistat amb els comerços i
establiments adherits a la campanya MarketPrat, és a dir, aquells on
es pot fer servir. A més, s’ha col·locat un adhesiu distintiu a l’entrada
dels establiments participants. En total, en són més de 200, des de
perruqueries a botigues de roba. La data límit per gastar el saldo de la
targeta és el 30 de novembre del 2022.
La campanya MarketPrat té com a objectiu dinamitzar el comerç de
la ciutat en el marc de l’Acord de ciutat per a la reconstrucció social
i econòmica, i es tradueix en la posada en circulació d’un total de
300.000 euros als establiments comercials participants.
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Joves amb contracte de pràctiques
a l’Ajuntament durant sis mesos
Anush
Aram

Ha fet les
pràctiques al
departament
de Sistemes
Informàtics

E

ls elevats percentatges de joves que
estan en situació
d’atur, tot i tenir estudis superiors per
accedir al mercat de treball, constitueixen una preocupació social. En
l’actualitat al Prat, sobre l’atur total, es
registra una desocupació del 23 % de
joves amb estudis postobligatoris.
El programa del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) “Contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries de Garantia Juvenil”, que compta amb la col·laboració
dels ajuntaments, pretén millorar
l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu mitjançant la contractació durant sis mesos a jornada completa.
El passat octubre, l’Ajuntament del
Prat va posar en marxa aquest programa,pel qual va rebre una subvenció del SOC per valor de 55.000 euros.
Això va permetre la contractació de

“Aquest programa m’ha ajudat
molt a agafar confiança a
l’entorn de treball, ja que ha
estat el meu primer període
de pràctiques remunerades. A
més, l’experiència obtinguda,
així com la possibilitat
d’ampliar el meu currículum,
em serà de molta utilitat.
Ho recomanaria a qualsevol
persona; aquest programa
l’ajudaria molt a començar a
caminar en la vida laboral”.

cinc joves que han estat desenvolupant feines relacionades amb els seus
perfils professionals en diferents departaments del consistori.

Beneficis per a les
dues parts
L’experiència ha resultat molt favorable per a totes les parts. Els departaments valoren positivament la tasca
que han realitzat els i les joves, que
han rebut la seva primera oportunitat
laboral i han posat en pràctica els coneixements teòrics dels estudis que
han cursat. A més, el pas pel programa els ha permès ampliar currículum
i accedir a noves oportunitats de treball. De fet, dues de les participants
van causar baixa poc abans de finalitzar el contracte, ja que es van inserir
en altres llocs de treball que suposaven un avanç en la seva trajectòria
professional.

Núria
Hidalgo

Ha fet les
pràctiques al
departament
de Recursos
Humans
“Aquest programa m’ha
permès començar a explorar
el món laboral amb unes
pràctiques remunerades.
M’han donat l’oportunitat
de treballar del que més
m’agrada i de plantejar-me
altres sortides professionals.
L’acollida al departament
de Recursos Humans va
ser immillorable. Estic
molt agraïda i, a més de
l’experiència professional,
he conegut gent de la qual
he après moltíssim”.
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l Servei Local d’Ocupació (SLO) del Centro de Promoción
Económica del Ayuntamiento de El
Prat, con el apoyo de la Diputación de
Barcelona, pone en marcha una nueva serie de talleres para el desarrollo
profesional y la búsqueda de trabajo
de las personas que están en paro o
que quieren mejorar su empleo.
Los talleres aportan herramientas
innovadoras y efectivas, capacitación

Nuevos talleres
gratuitos para
acompañar en
la búsqueda
de empleo

en competencias e información actualizada del mercado laboral.
Los talleres son gratuitos y el único
requisito para acceder a ellos es estar
dado de alta en el SLO. La inscripción
es obligatoria y se puede realizar a
través del correo electrónico (slo@
elprat.cat), por teléfono (934 786
878), vía el web online.elprat.cat o
bien presencialmente en el Centro de
Promoción Económica (calle Moreres,
48).

Talleres programados
l “L’entrevista laboral a través

Fecha
5 y 7 de abril

La opinión de dos
participantes en
anteriores talleres

Maribel
Quero

“Yo participé en el taller “Dones
que ho podem tot: canvis i
cerca de feina després dels 45”,
y me gustó mucho. Me aportó
herramientas para la búsqueda
de empleo y más seguridad en
mí misma. Según comentarios
del resto de alumnas, todas
quedaron muy satisfechas”.

d’una videoconferència”
l “Sortides laborals actuals”
l “Instagram, LinkedIn i TikTok

4 de mayo
13 y 15 de junio

per a la recerca de feina”
l “Com supero les applicant

Imatge de la Mostra
d’Entitats de 2019.

5 de octubre

tracking system i els robots?”
l “Quins són i com funcionen els

canals d’oferta pública d’ocupació?”

Albert
Sanz

14 y 15 de noviembre

“Jo vaig anar al taller “Creació
d’un videocurrículum”, i
allà em van donar totes les
eines necessàries per fer un
videocurrículum: els passos a
seguir, tenir estudiada una bona
història, la seva implementació,
els retocs audiovisuals i els
efectes de presentació”.

34 | EL PRAT | ABRIL 2022

L

Millors esportistes locals
dels anys 2020 i 2021

La 35a Nit de l’Esport es va celebrar el 25 de març al Cèntric

a tradicional Nit de
l’Esport ha tornat,
després de l’aturada
obligada per la pandèmia. La 35a
edició d’aquesta festa es va celebrar
el divendres 25 de març al Cèntric
Espai Cultural, en una gala en què es
van premiar els i les millors esportistes locals dels anys 2020 i 2021 i que
es va poder seguir en directe a través
de elprat.tv.

Votacions populars
Enguany, la ciutadania del Prat ha
pogut participar votant el seu o la
seva esportista preferida a través
d’un formulari web, concretament
en tres categories: millor esportista
masculí més gran de 16 anys, millor
esportista femenina més gran de 16
anys i millor equip federat.

Vídeo a elprat.tv

QUADRE D’HONOR DE LA 35a NIT DE L’ESPORT DEL PRAT

Nom

Club

Sofia Aguayo Mauri

Prat Triatló 1994

Nil Llop Izquierdo

Club Patí Velocitat El Prat

l Millor equip federat

1r equip sènior A femení

Club Bàsquet Prat

l Millor tasca tècnica

Dani Miret García

Club Bàsquet Prat

l Millor esportista federada

Gisela Berzosa Cantarote

AE Rítmica Prat Cor Blau

Alejandro López García

Prat Triatló 1994

Guardó
l Millor esportista federada
més gran de 16 anys
l Millor esportista federat
més gran de 16 anys

més petita de 16 anys
l Millor esportista federat
més petit de 16 anys
l Millor AMPA/AFA o centre educatiu

AMPA Honorable
Josep Tarradellas

l Entitat amb millor tasca en promoció

Club Esportiu Triplay Prat

l Millor equip de Jocs Escolars

Equip aleví de futbol

Escola Ramon Llull

l Millor esportista de Jocs Escolars

Lucía Orellana Becerra

Club Esportiu Rítmica Pratenc

l Millor esportista amb discapacitat

Javier Quiles Torrebadella

Barcelona Universitari Club

Equip inclusiu

Club Barcelonista Terlenka

l Menció especial

50è aniversari

Club Natació Prat

l Premi Periòdic Delta a la millor trajectòria

Sandra Gómez

Club Patí Velocitat El Prat

física i/o sensorial
l Millor esportista amb
discapacitat intel·lectual

NOTA: A causa del calendari de producció d’aquesta revista, no hem pogut publicar-hi la foto de grup amb tots i totes les guardonades,
imatge que trobareu al número del maig.

FLAIXOS
D’ESPORTS

VUELVE EL BOXEO AMATEUR, CON
VICTORIA PRATENSE
Las competiciones de boxeo han vuelto a El Prat
después de más de dos años de paro a raíz de la
pandemia. El Club Boxeo El Prat organizó, el sábado
19, una velada de boxeo amateur en el pabellón del
CEM Sagnier: 10 combates con más de 20 boxeadores.
Entre los participantes se encontraba un joven potablava
debutante, Xavi Chávez, que ganó su primer combate.

GRAN PREMI DE PRIMAVERA DE
CICLISME, AMB PLUJA I VENT
L’edició d’enguany del Gran Premi de Primavera
de ciclisme ha estat passada per aigua i vent. Més
d’un centenar i mig de ciclistes han participat en les
diferents curses, de categoria cadet, junior, sub-23 i elit.
Les proves corresponents a categories cadet i junior
formen part del calendari de la Copa Catalana.

JOCS ESCOLARS DE PATINATGE
ARTÍSTIC

JORNADA DE LA LLIGA DE BOCCIA
AL PRAT

Un centenar de patinadores benjamines i cadets han
participat als Jocs Escolars de Patinatge Artístic celebrats
al Prat. La cita ha estat organitzada pel Club Patinatge
Artístic Sagnier i ha servit perquè les patinadores
participants, que encara no estan federades i es troben
en un moment d’iniciació, puguin sortir a la pista i exhibir
davant del públic allò que han après en els entrenaments.

La Federació Esportiva Catalana de Paràlisi Cerebral
va organitzar, el dissabte 19 de març, una jornada
de la lliga de boccia al pavelló del CEM Julio
Méndez. La boccia o botxes és un esport paralímpic
similar a la petanca en què competeixen, en cadira
de rodes, esportistes amb paràlisi cerebral.
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Mireia
González

Educadora social
de GATS

“Considerem
l’economia social
i solidària com
una eina de
transformació
social”
A GATS voleu potenciar
l’emprenedoria social i solidària.
Quins projectes desenvolupeu?
D’una banda, GATS va crear
Labesoc, una incubadora
d’iniciatives d’economia solidària, a
les quals fem un seguiment a partir
d’un procés de formació, recerca,
incubació i desenvolupament, i
que el darrer any va assessorar 29
entitats. A més, GATS està dins
del grup d’Ateneus Cooperatius,
a través del qual, l’any 2021, va
fer el seguiment de 21 projectes
d’economia social i solidària,
va col•laborar en la formació
de quatre entitats, dues d’elles
cooperatives, i va crear 15 llocs de
treball. Considerem l’economia
social i solidària com una eina de
transformació social.
La seu de GATS està ubicada
a Sant Cosme, on teniu
molta vinculació a partir
d’alguns serveis que hi oferiu.
Precisament, en què consisteix
l’Equip de Suport a les Escales
Veïnals?
Nosaltres els donem eines, els
assessorem i els acompanyem a
l’hora d’organitzar la comunitat i
millorar la convivència, tant dins
d’ella com en el seu entorn. L’any
2021 hem atès 104 comunitats
de veïns i veïnes i hem assessorat
i donat suport a 320 persones del
barri.

Festa del 20è
aniversari de GATS.
(Foto: Jordi Flores)

Acció per a la
transformació
social
L’entitat GATS es va crear el 2000 i
s’ubicava a l’avinguda Pare Andreu
de Palma. No va ser fins a sis anys després quan va aterrar al barri de Sant
Cosme. Als inicis estava enfocada en
la “reflexió i l’acció comunitària, per
aconseguir la transformació social”,
explica l’educadora social Mireia González, que assenyala que aquesta finalitat ha perdurat al llarg d’aquests
anys, malgrat que han canviat les eines per dur-la a terme.
Les persones voluntàries,
peça clau
Segons González, el voluntariat és
una peça molt important en tots els
projectes. Per aquest motiu, a aquestes persones “se les ha de cuidar, capacitar i empoderar”. Precisament, tenen un paper essencial en el projecte
“Antenes, al Prat no estic sol/a”, un
programa que vol detectar i vincular
persones que estan en una soledat no
desitjada amb persones voluntàries,
perquè les acompanyin. Aquest ha estat un projecte clau durant la pandèmia, la qual ha provocat un augment
tant de les persones acompanyades,
que han passat de ser 13 l’any 2019 a
140 durant el 2021, com de les persones voluntàries, que de 25 han passat
a ser-ne 60.

UNA ENTITAT
SOCIAL CADA
MES
GATS

Espais grupals per a la
millora relacional
GATS té projectes de diferents àmbits,
però hi ha un alt percentatge de les
persones usuàries que són vulnerables. “Qualsevol persona pot estar
en una situació de benestar i de cop
trobar-se en un context de vulnerabilitat”, explica l’educadora social.
En aquest sentit, l’associació ha
creat diversos espais d’acompanyament i capacitació per a aquestes
persones; un d’ells és l’Espai Bastida,
per a millorar la gestió de l’economia
familiar, on s’organitzen tallers de cuina, de TIC... Altres espais estan enfocats en la millora personal i relacional,
a través de les manualitats, amb l’espai Fet a Mà, mitjançant l’horticultura,
amb l’espai dels Horts Lúdics, a través
d’activitats familiars o culturals (com
el Festival Esperanzah!) o practicant el
mindfulness.

Laura Prilló Herrejón
La informació i entrevista
d’aquesta pàgina complementen
un reportatge d’elprat.tv que es
pot veure a l’apartat “El Prat a fons”
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Vint anys de ràdio
pública al Prat
lprat.ràdio celebra,

aquest mes d’abril,
el vintè aniversari,
ja que es manté en antena des de la
seva creació el dia de Sant Jordi del
2002. Des d’aleshores, l’emissora municipal del Prat emet de forma ininterrompuda al 91.6 FM i, des de poc
després, també a través del seu espai web, renovat recentment amb la
creació del nou mitjà elprat.digital.
Adaptació als nous temps
La transformació de la ràdio digital
s’adapta als nous hàbits de consum,
mirant de trobar l’equilibri entre el directe i l’escolta a la carta de podcasts,
i posant en valor l’ampli equip de
professionals i col·laboradors que fan
possible una ràdio pública pròxima i
de qualitat que suma, actualment, una
quarantena de programes en emissió.
Aquests programes ja es poden
escoltar a través dels principals assistents de veu i altres dispositius tecnològics intel·ligents, com televisors
o rellotges, a través de la plataforma
Radioplayer España.
D’altra banda, amb motiu del vintè
aniversari, elprat.ràdio i la resta de
mitjans de la societat municipal El
Prat Comunicació faran una renovació notable de la seva identitat corporativa en línia amb la nova estructura
informativa.

Imanol Crespo

El testimoni de 4 col·laboradores de la ràdio

Pep
Maiques
Programa
Música
dispersa

“Estos veinte años en elprat.ràdio
—a donde llegué en 2003 por puro
azar— han sido una sucesión de
encuentros y de experiencias muy
estimulantes, una suerte enorme
y un continuo aprendizaje. Como
dice Octavio Paz, “la vida no es
de nadie, todos somos la vida, los
otros todos que nosotros somos”.
¡Por otros veinte años más!”

Flor Coll

Programa
Femiñetas
Ràdio
“Creemos en esta forma de hacer
comunicación: ética, honesta,
cercana, con cuidados sobre las
personas y el medio ambiente, con
perspectiva de género e inclusiva.
¡Feliz cumpleaños a la radio y a todas
las personas que hacen posible este
medio de comunicación!. La cultura,
como ya sabemos, nos salva”.

Sandra
López

Programa
Ningú és
perfecte
“Ara fa 4 anys m’acostava a El
Prat Ràdio amb un somni i una
proposta: el somni era fer ràdio;
la proposta, crear un espai on
compartir i aprendre a cuidar
i cuidar-nos la salut mental en
comunitat. Gràcies a tot l’equip d’El
Prat Ràdio i a totes les persones
que hi heu participat fins ara per
fer-ho possible. Salut i continuem!”

Neus
Macias

Programa
Girem el
món
“L’inici de la ràdio no només
va canviar-nos la vida als
que la vam començar a fer;
també va canviar l’entorn
associatiu del Prat i va conduir
moltes entitats de la ciutat
a tenir un relat propi. Els
estudis del carrer Dr. Soler
són casa meva, un refugi”.

L A VOSTR A
REVISTA, INFA NT S!

Voleu conèixer les papallones
del Prat?

Si hi teniu interès, ara és el moment de participar
en l’estudi de l’Observatori Metropolità!
Si hi ha un insecte bonic,
colorit i totalment fascinant,
aquest insecte és la papallona.
Les investigacions mostren
que existeixen prop de 18.000
espècies de papallones arreu
del planeta, amb cicles de vida
molt diversos: des de les que
viuen només durant 24 hores
fins a les que migren milers de
quilometres. I quines són les que
viuen a la nostra ciutat?
Si us atreviu a fer una mica de
recerca, podeu donar un cop de
mà a l’Observatori Metropolità
de Papallones! Al Prat les
zones d’estudi són el parc del
Riu i la platja del Remolar.
És molt fàcil! Apunteu-vos al

Trobareu més
informació en
aquest QR
projecte, descarregueu-vos les
guies de papallones i les fitxes
d’identificació. Rebreu suport per
fer-ho! Animeu-vos a
col•laborar-hi!

La biblioteca us
recomana:
Aquest mes, la Biblioteca Antonio Martín, del
Cèntric, us recomana el llibre Una història
de futbol, escrit per José Roberto Torero
amb il·lustracions d’Andreu Llinàs.
Acompanyeu Zuza i Dico, els dos millors amics
del món, en la seva ambició de superar tots els
rivals per poder ser campions de la seva ciutat.
No importa que Zuza sigui força dolent, ja que
en Dico és molt bo i saben que, plegats, ho
aconseguiran. Aprendran moltes lliçons; entre
elles, no només competir, sinó també compartir.
L’omnipresent esport rei ens serveix d’excusa
per parlar dels millors amics, de la família, de
fer pinya i dels valors dels esports d’equip.

Per Sant Jordi vine
a la Biblioteca
Antonio Martín i et
podràs emportar un
punt de llibre com
aquest, il·lustrat per
infants del Prat!

