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urante este final de curso 
estoy participando en unos 
actos muy especiales: las 
celebraciones que organi-
zan los institutos de El Prat 
para felicitar al alumnado 

que se gradúa de bachillerato. Les acompa-
ño porque una ciudad que cree en la edu-
cación y la cultura como herramientas de 
transformación debe reconocer el talento de 
esta juventud. Quiero repetir aquí para todo 
el alumnado que estos días está cerrando el 
curso lo que transmito en aquellos actos: en-
horabuena a todos y todas, en nombre de la 
ciudad, porque con vuestro esfuerzo dais un 
paso adelante importante a nivel individual, 
pero ayudáis también a hacer un Prat más 
culto, formado y preparado. Ahora seguiréis 
con vuestras trayectorias, y os animo a ha-
cerlo con libertad, espíritu crítico, y llevando 
siempre en el corazón vuestro lugar al mun-
do, un lugar donde sabemos que la educa-
ción es una tarea colectiva y por eso nos vol-
camos en ella. En estas celebraciones, estoy 
pudiendo ver cómo despliega su talento una 
juventud pratense muy diversa. Cada chico y 
chica tiene unas habilidades y capacidades 
diferentes, pero todos cooperan para hacer, 
juntos y juntas, grandes actuaciones.

La ciudad es esto: un lugar donde quere-
mos que todo el mundo, sea quien sea, en-

cuentre su sitio y pueda desarrollar una vida 
plena y feliz. Cada día trabajamos siguiendo 
este modelo y este mes lo reivindicamos. Es 
el mes del orgullo, en el que celebramos la 
diversidad sexual y de género. Lo haremos 
con propuestas impulsadas tanto desde el 
Ayuntamiento como desde entidades como 
Orgull Pota Blava. Una entidad que nos re-
cuerda, en la entrevista que encontrareis en 
estas páginas, que defender la libertad de un 
colectivo concreto, como el LGTB, es defen-
der la libertad de todos.

Somos una ciudad orgullosa. De su diver-
sidad y también del territorio que nos rodea, 
que no nos han regalado, que hemos tenido 
que reivindicar, y que nos permite gozar de 
una elevada calidad de vida. Un elemento 
importante de este territorio, sobre todo en 
verano, es nuestra playa. Es en este espacio 
donde estamos viendo, ahora y aquí, cómo 
la explotación de la naturaleza y el cambio 
climático tienen consecuencias. La regresión 
que sufre la playa, como otras playas del del-
ta y de todo el país, es dramática. Ante esto, 
no nos cansaremos de alzar nuestra voz alta 
y clara en defensa de nuestro territorio. Ya 
estamos reclamando al gobierno del Estado 
y a la Generalitat soluciones estructurales. 
Porque queremos seguir viviendo la playa, y 
nuestro verano.

DLLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

Un Prat orgullós

urant aquest final de curs 
educatiu estic participant 
en uns actes molt especials: 
les celebracions que orga-
nitzen els instituts del Prat 
per felicitar l’alumnat que 
es gradua de batxillerat. Els 

acompanyo perquè una ciutat que creu en 
l’educació i la cultura com a eines de trans-
formació ha de reconèixer el talent d’aquest 
jovent. Vull repetir aquí per a tot l’alumnat 
que aquests dies està tancant el curs el que 
transmeto en aquells actes: enhorabona o 
tots i totes, en nom de la ciutat, perquè amb 
el vostre esforç heu fet un pas endavant im-
portant a nivell individual, però heu ajudat 
també a fer un Prat més culte, format i prepa-
rat. Ara seguireu amb les vostres trajectòries, 
i us animo a fer-ho amb llibertat, esperit crí-
tic, i portant sempre al cor el vostre lloc al 
món, un lloc on sabem que l’educació és una 
tasca col·lectiva i per això ens hi bolquem. En 
aquestes celebracions, estic podent veure 
com desplega el seu talent un jovent pratenc 
ben divers. Cada noi i noia té unes habilitats i 
unes capacitats diferents, però tots cooperen 
per fer, plegats i plegades, grans actuacions. 

La ciutat és això: un lloc on volem que tot-
hom, sigui qui sigui, trobi el seu lloc i pugui 

desenvolupar una vida plena i feliç. Cada dia 
treballem seguint aquest model i aquest mes 
el reivindiquem. És el mes de l’orgull, en què 
celebrem la diversitat sexual i de gènere. Ho 
farem amb propostes impulsades tant des de 
l’Ajuntament com des d’entitats com Orgull 
Pota Blava. Una entitat que ens recorda, en 
l’entrevista que trobareu en aquestes planes, 
que defensar la llibertat d’un col·lectiu con-
cret, com l’LGBTI, és defensar la llibertat de 
tothom.

Som una ciutat orgullosa. De la seva di-
versitat i també del territori que ens envolta, 
que no ens han regalat, que hem hagut de 
reivindicar, i que ens permet gaudir d’una 
elevada qualitat de vida. Un element impor-
tant d’aquest territori, sobretot a l’estiu, és 
la nostra platja. És en aquest espai on estem 
veient, ara i aquí, com l’explotació de la natu-
ra i el canvi climàtic tenen conseqüències. La 
regressió que pateix la platja, com altres plat-
ges del delta i de tot el país, és dramàtica. Da-
vant d’això, no ens cansarem d’alçar la nostra 
veu alta i clara en defensa del nostre territo-
ri. Ja estem reclamant al govern de l’Estat i 
la Generalitat solucions estructurals. Perquè 
volem seguir vivint la platja, i el nostre estiu. 

D
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l mes de juny, el 
Prat es comença 
a vestir d’estiu. 

Durant les properes setmanes, la ciu-
tat i el seu entorn ens començaran a 
oferir múltiples activitats i possibili-
tats per a qui vulgui gaudir dels dies 
de calor de manera activa: esport, 
platja, cultura, natura... Fins arribar a 
Sant Joan, en què celebrarem l’entra-
da simbòlica en l’estació estival.

Aquest any, a més, ho podrem fer 
sense les restriccions per la covid 
que tan pesades ens han resultat els 
darrers anys. Podrem trobar-nos i 
ajuntar-nos amb més llibertat. En les 
següents pàgines trobareu informa-
ció sobre les activitats per a infants i 
joves, com gaudir de la nostra platja, 
sobre l’estiu jove que, per segon any 
consecutiu, s’ha programat; o sobre 
les activitats culturals que podrem 
gaudir en els propers mesos.

Consulteu tota la 
programació prevista a 
elprat.cat/estiu

A Comença una nova 
temporada d’estiu al Prat
Activitats esportives, lúdiques, culturals, a la 
natura... tot això i més ens ofereix la ciutat 
i el seu entorn aquests propers mesos

Activitats 
d’estiu per a 
infants i joves 
Com cada any, l’Ajuntament 
i entitats de la ciutat 
programen les activitats 
d’estiu infantils i juvenils. 
Per millorar l’atenció a la 
ciutadania en el tràmit, les 
inscripcions es fan de forma 
esglaonada.

Informació i 
inscripcions a 
través d’aquest 
QR 



EL PRAT | JUNY 2022 | 7

El sábado 11 de junio empezará “oficialmente” la tempo-
rada de playa en El Prat, con la entrada en funcionamien-
to de los diversos servicios (salvamento y socorrismo, 
presencia de la Policía Local, aparcamientos vigilados 
para bicicletas, chiringuitos abiertos cada día —a partir 
del día 15—, bus lanzadera en el paseo...).

Aportación de arena
Este año, la aportación anual de arena se hará más tar-
de de lo habitual, durante el mes de julio. El Puerto de 
Barcelona, encargado de la operación, achaca el retraso 
a problemas burocráticos y ha pedido disculpas al Ayun-
tamiento y a la ciudadanía de El Prat. 

El Prat, punto de acción prioritaria 
frente a la regresión del litoral
El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, se ha reunido última-
mente con el secretario de Estado de Medio Ambiente, 
Hugo Morán, y con el subdirector general para la Protec-
ción de la Costa, Ángel Muñoz, para pedirles medidas 
estructurales para evitar la regresión costera. Morán se 
comprometió a incluir el litoral del delta del Llobregat 
entre las zonas del Estado donde se priorizarán medidas 
estructurales frente a la regresión de la costa.

Disfrutemos de 
nuestra playa

A fin de agilizar las operaciones de aparcamiento de 
vehículos en la playa, este año se han introducido algu-
nos cambios. A partir de la segunda rotonda de la pla-
ya, todos los parkings serán exclusivos para residentes y 
gratuitos, mientras que las bolsas del principio serán de 
zona verde (gratis para residentes). Se puede consultar la 
información detallada en las páginas 10 y 11.

Sentencia judicial
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, amparándose en la ley de costas, obligó el año pa-
sado al Ayuntamiento a introducir cambios en la gestión 
del aparcamiento de vehículos en la playa, impidiendo 
utilizar el paseo marítimo para el estacionamiento de 
coches. 

El distintivo de residente, bien visible
Es importante situar en un lugar visible del parabrisas del 
coche el distintivo de residente correspondiente al año 
2022, a fin de facilitar el trabajo de los agentes y evitar 
posibles multas. Quien no lo haya recibido lo puede pe-
dir a Prat Espais (www.pratespais.com)

Aparcamiento 
gratuito i exclusivo 
para residentes

De cara a la revetlla de Sant Joan cal tenir presents algunes 
mesures de precaució:

. L’adquisició i ús de petards s’ha de fer sota supervisió adulta. Compreu el material pirotècnic en establiments autoritzats. No guardeu els petards a les butxaques, sinó en una bossa. Seguiu estrictament les instruccions de cada producte. No llanceu els petards contra ningú. Està prohibit llençar material pirotècnic a menys de 500 
metres de zones boscoses

Les revetlles, amb 
precaució



Tota la informació que 
necessites per gaudir 
del millor de l’estiu a  
elprat.cat/viulestiu!

El comerços del Prat t’esperen amb activitats i productes per viure un bon estiu.

 MERCAT DE PAGÈS  
 DEL PRAT 

  Tots els dissabtes no festius,  
de 8 a 14 h

  Pl. de Pau Casals. 
Al mercat de pagès hi trobaràs pro-
ducte  fresc, de temporada i collit a 
tocar de casa, al Parc Agrari del Baix 
Llobregat.

 SHOPPING NIGHT  
 AL CARRER FERRAN PUIG 

 Dissabte 2 de juliol, de 10 a 22.30 h
  Carrer Ferran Puig

Nit de compres a la fresca, en què les 
botigues sortiran al carrer i oferiran 
descomptes i ofertes especials d’estiu.
Ho organitza: Associació de Comerciants 
del Ferran Puig.

 NIT DE TAPES  
 AL MERCAT MUNICIPAL 

  Dissabte 2 de juliol, de 18 a 23 h
 Mercat Municipal

El mercat obre les portes al vespre per ce-
lebrar aquesta activitat gastronòmica, on 
podreu tastar delicioses propostes.
Ho organitza: l’Associació de Concessiona-
ris del Mercat Municipal.

elprat.cat/viulestiu



Revetlles de Sant Joan 
Celebrem la nit més curta de l’any amb les 
revetlles organitzades per les entitats.

 23 de juny
 AV Jardins de la Pau
 AV Barceloneta
 AV Sant Cosme i Sant Damià
 Casa de Sevilla
 Centro Extremeño Ruta de la Plata
 Peña Taurina del Prat
 Casa de Andalucía

Altres festes populars
L’estiu ens porta festivals i activitats 
d’entitats al carrer.

 FESTIVAL ANDALUZ 
 Dissabte 18 de juny, a les 19 h
 Pl. de Catalunya

Ho organitza: Casa de Andalucía 

 40è APLEC DE LA SARDANA 
 Diumenge 19 de juny, a les 10.30 h 
 Pati de L’Artesà

Ho organitza: Amics de la Sardana

 CONCURS D’ESTIU 
Busquem fotografies divertides, bo-
niques o insòlites, que mostrin com 
gaudeixen de l’estiu els pratencs, 
ja sigui al Prat o a fora! Comparteix 
les teves imatges amb l’etiqueta 
#elpratpelmon i guanya fantàstics 
premis.

 Del 18 de juny al 31 d’agost
Consulta les bases al web  
elprat.cat/viulestiu

Festes als barris
Els barris de la ciutat comparteixen les 
seves festes amb veïns i veïnes.

 FESTES DEL NUCLI ANTIC 
 Dissabte 18 juny
 Parc Fondo d’en Peixo

 FESTES DEL BARRI  
 DE LA GRANJA 

 Dissabte 18 i diumenge 19 de juny
 Pl. de la Granja

 FESTES DEL BARRI  
 DELS JARDINS DE LA PAU 

 Del 18 al 23 de juny
 Jardins de la Pau

 FESTES DEL BARRI  
 DE LA BARCELONETA 

 Del 23 al 26 de juny
 Jardins de Mon Racó

 FESTES DE LES CASES  
 DE LA SEDA 

 Dissabte 25 i diumenge 26 de juny
 Cruïlla c. Stulemeijer i c. Vendrell

Arribada de la Flama 
del Canigó
El foc de Sant Joan arribarà a la ciutat 
des del cim del Canigó, i serà rebut a 
l’avinguda de la Verge de Montserrat per 
la Colla de Diables i la resta d’entitats 
de cultura tradicional, que acompanya-
ran la flama fins a arribar al barri de la 
Barceloneta.

 Dijous 23 de juny, a les 19 h
 Av. Verge de Montserrat

Del 27 de juny fins al 31 d’agost, 
zumba, fitness, slackline, cinema, 
música, teatre i moltes activitats més!
Te les expliquem a  
elprat.cat/viulestiujove
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Horaris 
 SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 
Des de l’11 de juny a l’11 de setembre, de 
10 a 19 h. 
Servei de bany i dutxa adaptats a la platja  
de Can Camins.

 SERVEI DE PLATJA DE LA POLICIA LOCAL 
Des de l’11 de juny al 9 de setembre, de 8 a 
20 h, servei fix a la platja. 
Oficina d’Informació al Centre Municipal de Vela.

 GUINGUETES 
De l’1 al 14 de juny, caps de setmana
Del 15 de juny fins al 15 de setembre, cada 
dia de la setmana
Del 16 de setembre al 12 d’octubre, caps de 
setmana 

Agenda de platja
 CINEMA LLIURE A LA PLATJA 
A partir de les 21.30 h
Ds. 16 de juliol, Sis dies corrents
Ds. 23 de juliol, La vida era eso
Ds. 30 de juliol, Las vidas de Marona
Ho organitza: Cinema Lliure

 SOCORRISTA PER UN DIA 
Dc. 6 de juliol i dt. 19 de juliol, de 10.30 a 
13 h
Mòdul del Servei de Socorrisme
Taller per conèixer quina és la tasca del soco-
rrista, per a infants de 6 a 12 anys

Com s’hi pot anar?
 EN BICICLETA O A PEU 
Seguint el camí per a vianants o el carril 
bici.
Al llarg de la platja hi ha diverses zones 
d’aparcament de bicis vigilat:
Entre l’11 de juny i el 4 de setembre 
•  Aparcament davant del CRAM, de dl. 

a dg., de 10 a 20 h
•  Aparcament del final de la platja, ds. 

i dg. de 10 a 20 h
•  Bicibox, permanent

 EN TRANSPORT PÚBLIC 
Línia PR3
De l’1 de juny al 9 de setembre, tots els 
dies, cada 30 minuts
Fins al 26 de setembre, tots els ds., dg.
i festius, cada 30 minuts
•  Des de l’estació: 8 h / 20.30 h
•  Des de la platja: 8.45 h / 21.15 h

Línia PLATJA EXPRÉS
Del 4 de juny al 28 d’agost, tots els ds., 
dg. i festius, cada 30 minuts
•   Des dels jardins d’Andalusia:  

9.05 h / 20.35 h
•  Des de la platja: 9.35 h / 21.05 h

Pots consultar en qualsevol 
moment tota la informació  
de la platja des del mòbil a  
elprat.cat/laplatja 

 BUS LLANÇADORA PASSEIG  
 DE LA PLATJA 
De l’11 de juny al 28 d’agost, ds., dg. i 
festius, de 10 a 19.45 h (última sortida 
del mirador del final de la platja) 
Connecta el litoral des de l’oficina de la 
Porta del Delta fins al final de la platja.

 EN VEHICLE PARTICULAR 
De l’1 de juny al 30 de setembre
A l’entrada de la platja: 
•  3 bosses d’aparcament de zona ver-

da, gratuïtes per als vehicles amb el 
distintiu 

A partir de la rotonda:
•   Bossa d’aparcament del CRAM, de 9 

a 21 h, exclusiva per als vehicles amb 
el distintiu.

   De 21 a 9 h, oberta a tothom
•    Zona d’aparcament en línia des del 

CRAM fins al final de la platja, de 9 
a 21 h, exclusiva per als vehicles amb 
el distintiu

Si encara no heu rebut el distintiu de 
vehicle resident, podeu demanar-lo a 
info@pratespais.com o al 93 370 50 54
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dels militars

 fins a l’accés 1

Platja de Can CaminsPlatja 
de la

Ricarda

Platja de La Roberta Platja del Remolar
 

Platja naturista 
Permès l’accés i 

el bany de gossos
 de 20 a 8 h.

De l’accés 22 
fins al 24

De l’accés 22 fins al 13

Pesca de 20 a 8 h

De l’accés 13 fins a l’1

Pesca de 20 a 8 h

Zona 
espigó

Pesca 
les 24 h

a l’espigó

Pesca de 20 a 8 h

Respecta l’abalisament  
de zones dins de l’aigua.

Cuida la platja

No llencis objectes al mar.

Evita dur-hi equips de música 
amb altaveus.

No accedeixis a la sorra  
amb vehicles motoritzats.

Respecta les zones i els horaris 
de pesca establerts.

Evita el sabó a les dutxes  
i rentapeus.

No deixis hams a la sorra.

No hi facis acampada lliure.

Fes servir les passeres 
(només vianants).

Utilitza les papereres  
i cendrers.

No vagis en bici per la passera.

Activitats de pesca
 CONCURSOS DE PESCA 

Diversos caps de setmana de juny i se-
tembre
Ho organitza: CEP La Lanzada / Grup de 
Pescadors La Seda

Cursos al CMV
 VELA LLEUGERA, PATÍ CATALÀ,  
 CAIAC, STAND UP SURF I SURF  
 DE VELA PER A TOTHOM 

Més informació: velaelprat.com
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Fede-
ració Catalana de Vela. 
És imprescindible saber nedar.

Tornejos
 TORNEJOS DIÜRNS  
 DE VOLEIBOL PLATJA 

4x4 Ds. 2 de juliol, de 9 a 20 h 
2x2 Dg. 3 de juliol, de 9 a 20 h 
Ho organitza: Club Voleibol Prat

 TORNEIG DE TENIS PLATJA 

Ds. 9 i dg. 10 de juliol, de 9 a 20 h
Ho organitza: AE Beach Tennis Prat
 

 AQUATLÓ PER RELLEUS 

Ds. 10 de setembre, de 10 a 13 h
Ho organitza: Club Esportiu Triplay Prat

 OFICINA DE TURISME PORTA  
 DEL DELTA - CAN CAMINS  
 (amb accés al mirador de l’Illa) 

Juny, juliol i setembre: obert cada dia 
d’11 a 14 h
Agost: ds., dg. i festius d’11 a 14 h

 ESPAIS NATURALS DEL RIU:  
 CAL TET - CA L’ARANA BUNYOLA  
 I CARRABINERS I SEMÀFOR 

Juny i setembre: obert de dt. a dg. i dl. fes-
tius de 9 a 19 h
Juliol i agost: obert de dt. a dg. i dl. festius 
de 8 a 14 h

Visites guiades gratuïtes a Cal Tet, 
sense inscripció prèvia. Dg. 12 de juny  
i 11 de setembre a les 11 h. 

Visites guiades gratuïtes a Carrabi-
ners i Semàfor, sense inscripció prè-
via. Dg. 19 de juny i 18 de setembre, 
a les 11 h.

 PINEDA DE CAN CAMINS 

Visites guiades gratuïtes, sense ins-
cripció prèvia. Dg. 5 de juny i 4 de se-
tembre, a les 11 h

 VISITES I ACTIVITATS AL CRAM 

Descobreix el CRAM amb les activitats gra-
tuïtes per a residents al Prat a 
elprat.cat/viulestiu



Arriba l’estiu i els equipaments culturals ofereixen una pro-
posta d’activitats formatives divertida, fresca i molt variada 
per descobrir noves aficions, continuar aprenent o desen-
volupar la nostra creativitat!
Tallers de diferents sessions o píndoles d’un sol dia de dife-
rents àmbits i temàtiques: fotografia, dansa, gastronomia, 
artesania, circ, lectura...
Dona una ullada i gaudeix de l’oferta formativa d’estiu!

 INSCRIPCIONS A CADA CENTRE CULTURAL  
 i online.elprat.cat 

 A PARTIR DEL 9 DE JUNY A LES 16.30 h,  
 FINS AL 16 DE JUNY 



Arts en viu 
 BURLESQUE   
El burlesque posa en èmfasi múltiples tèc-
niques com els bumps o els grinds, però 
per sobre de tot, és una dansa que posa 
la feminitat a l’avantsala de tota la resta.

 27 de juny (4 sessions)
 dilluns, de 19.15 a 20.45 h
 16 €
 Centre Cívic Jardins de la Pau

 BALLS CARIBENYS   
Combinació de diversos ritmes cariben-
ys com la salsa, la bachata, el merengue,  
el txa-txa-txa entre d’altres.  

 28 de juny (4 sessions)
 dimarts, de 19.15 a 20.45 h
 16 €
 Centre Cívic Jardins de la Pau

 FUSIÓ FLAMENC-ÀRAB   
Taller de fusió d’aquestes dues danses que 
tenen, tot i no semblar-ho, moltes coses 
en comú.

 29 de juny (4 sessions)
 dimecres, de 19.15 a 20.45 h
 16 €
 Centre Cívic Jardins de la Pau

 SWING EN PARELLA   
Un tast per continuar practicant aquest es-
til de ball. És necessari conèixer els passos 
bàsics. 

 30 de juny (4 sessions)
 dijous, de 19.15 a 20.45 h
 16 €
 Centre Cívic Jardins de la Pau

 COUNTRY   
Taller per conèixer i practicar una de les 
coreografies més ballades a l’estiu. 

 1 de juliol (4 sessions)
 divendres, de 10.30 a 12 h
 16 €
 Centre Cívic Jardins de la Pau

 TALLER D’AERIS:  
 FIGURES I TRANSICIONS   
Taller per aprendre a fer figures i transi-
cions en les teles i trapezi. 
Adreçat a majors de 16 anys amb pràctica 
en aquesta disciplina circense. 

 22 de juny (6 sessions)
 dimecres, de 18 a 20 h
 32 €
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa 

Arts visuals 
 LIGHTPAINTING   
Iniciació i pràctica d’aquesta tècnica foto-
gràfica nocturna, per fer fotografies amb 
llum espectaculars. 

 8 de juliol
 divendres, de 22.30 a 00 h
 6 €
 Centre Cívic Jardins de la Pau

 MOTXILLA AMB PECES  
 DE ROBA RECICLADES   
Taller per crear una motxilla amb peces 
de roba que ja no s’utilitzen. És necessari 
portar la màquina de cosir i tenir coneixe-
ments previs de costura. 

 20 de juny (3 sessions)
 dilluns, de 18 a 20 h
 16 €  (no inclou material)
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

 BRODEM UN HERBARI!   
Taller monogràfic on aprendre diferents 
punts de brodat combinats amb tècniques 
de patchwork per a crear un bonic herbari.

 21 de juny 
 dimarts, de 10 a 13 h
  13 € 
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

 GANXET: BOSSA  
 PER LA PLATJA   
Taller per crear un accessori molt estiuenc: 
la bossa de platja. És necessari tenir co-
neixements bàsics de ganxet.

 30 de juny (3 sessions)
 dijous, de 18.30 a 20.30 h
 16 € (no inclou material)
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

 SCRAP D’ESTIU   
A partir de fer d’un àlbum d’estiu amb la 
tècnica scrapbooking, es parlarà de com-
posició, de com afegir fotos i com escriure 
les històries que s’inclouen en aquests lli-
bres de retalls.

  9 de juliol
 dissabte, de 10.30 a 13.30 h
 13 € 
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

 COLLARET ARTESANAL   
Taller per aprendre a dissenyar i crear co-
llarets artesanals tot posant en pràctica 
una tècnica de nusos. Un accessori ideal 
per lluir aquest estiu.

 13 de juliol 
 dimecres, de 18 a 20 h
 11 € 
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

CIRC EN FAMÍLIA    
Espai de descoberta i pràctica de les dife-
rents disciplines del circ. 
Adreçat a famílies amb infants de 6 a 10 anys.

 Acrobàcies: 28 de juny
 Aeris: 5 de juliol
 Màgia: 12 de juliol
 Equilibris: 19 de juliol

 dimarts, de 17.30 a 19 h 
 2 € per infant/sessió
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

 DJ JUNIOR   
Taller destinat a joves de 12 a 17 anys per 
a endinsar-se en el món del DJ i aprendre 
a mesclar d’una manera creativa. 
Impartit per Albert Gràcia (Billy DJ). 

 7 de juliol (3 sessions)
 dijous, de 18 a 20 h
 30 € 
 La Capsa

Cultura digital  
 APP’s PER VIATJAR   
Aprèn a utilitzar les aplicacions més inte-
ressants per preparar el teu proper viatge: 
mapes i rutes, punts d’interès, allotja-
ments o experiències d’altres visitants. 

 5 de juliol
 dimarts, de 19 a 20 h
 Activitat gratuïta 
 Centre Cívic Jardins de la Pau

 ÀLBUM DE FOTOS D’ESTIU   
Taller per aprendre a endreçar, eliminar i 
guardar les imatges al telèfon en una èpo-
ca en què es fan moltíssimes fotos. 
Adreçat a persones majors de 60 anys.

 28 de juny (2 sessions)
 dimarts, d’11 h a 12.30 h
 Activitat gratuïta
 Centre Cívic Palmira Domènech



Gastronomia
 CUINA DE PÍCNIC   
A la platja, al riu o d’excursió, receptes per 
endur-se sense haver de recórrer als pre-
cuinats i envasats. 

 20 de juny (4 sessions)
 dilluns, d’11 h a 12.30 h
 25 € 
 Centre Cívic Palmira Domènech

 CUINA XINESA D’ESTIU   
Més enllà de les sopes, la cuina xinesa, és 
un món per descobrir. Proposem descobrir 
els plats més frescos de la gastronomia xi-
nesa per sobreviure a la calor. 

 28 de juny (4 sessions)
 dimarts, de 17.30 h a 19 h
 25 €
 Centre Cívic Palmira Domènech

 GRANS GELATS,  
 PETITS CUINERS   
Preparació de gelats saludables amb els 
petits de la casa. 
Adreçat a infants de 7 a 9 anys

 29 de juny (2 sessions) 
 dimecres, de 17.30 a 19 h
 13 €
 Centre Cívic Palmira Domènech

 CÒCTELS DE PEL·LÍCULA   
Taller per descobrir com es preparen els 
còctels més mítics de les pel·lícules: el rus 
blanc de The big Lebowski o el Dry Martini 
de James Bond.

 4 de juliol (2 sessions) 
 dilluns, de 19 h a 20.30 h
 13 €
 Centre Cívic Palmira Domènech

 COCA DE SANT JOAN   
Taller on aprendre a elaborar una coca de 
Sant Joan, des de la massa fins a guar-
nir-la. Es faran dues varietats: la clàssica, 
de crema i fruites confitades, i la de pasta 
de full amb cabell d’àngel.

 20 de juny 
 dilluns, de 17 a 20 h
 12 €
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

 APRÈN A FER  
 EL TEU BATUT!   
Taller on cada infant farà el seu propi ba-
tut, a més de conèixer les fruites de tem-
porada i diferents maneres saludables de 
menjar-les en forma de batuts, amb làctic 
o sense.
Adreçat a infants de 6 a 9 anys.

 30 de juny (1 sessió)
 dijous, de 18 a 19.30 h
 7 €
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

 GASPATXOS  
 I CREMES FREDES   
Taller per conèixer i aprendre a elaborar 
diferents varietats de gaspatxos i cremes 
fredes.

 4 de juliol 
 dilluns, de 18 a 20 h
 9 €
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

 AMANIDA EN POT   
Elaboració de delicioses amanides fres-
ques preservant-les en pots de vidre, una 
proposta pràctica, saludable i sostenible 
per portar a tot arreu.

  14 de juliol 
 dijous, de 18 a 20 h
  11 € 
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

Coneixement  
 L’ILLA DE LA LECTURA   
Taller per potenciar el gust lector i treballar 
la comprensió lectora d’una manera lúdica 
i amena.

  Biblioteca Antonio Martín
Grup adreçat a infants de 10 a 12 anys

 15 de juny (1 sessió) 
 dimecres, de 17.30 a 18.30 h

Grup adreçat a infants de 7 a 12 anys
 5 de juliol (8 sessions) 
 dimarts i dijous, de 17.30 a 19.30 h

 QUÈ PASSA LA NIT  
 DE SANT JOAN?   
Xerrada amb un punt místic, però amb 
molt de rigor, per descobrir què celebrem 
la nit més curta de l’any tot menjant la 
coca de Sant Joan. 

 22 de juny
 dimecres, a les 19 h
 Activitat gratuïta
 Centre Cívic Palmira Domènech

 REMEIS NATURALS PER  
 SOBREVIURE A L’ESTIU   
Taller teòric i pràctic per elaborar remeis, 
preparats i receptes molt útils per superar 
la calor estiuenca i els mosquits. 

  6 de juliol 
 Dimecres, de 18 a 21 h
 8 €
 Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

 NO ET DEIXIS LA PELL   
Quan surt el sol arriba l’hora de cuidar-se 
una mica més. Taller per crear productes 
cosmètics entenent la ciència que hi ha al 
darrere. 

 13 i 14 juliol 
 dimecres i dijous, de 18 h a 19.30 h
 13 €
 Centre Cívic Palmira Domènech

  Curs o taller       Píndola       Per a infants o famílies



EL PRAT | JUNY 2022 | 15

El 
comerç 
local 
surt al 
carrer 
per 
l’estiu

mb l’arribada 
del bon temps, 
els comerços de 

la ciutat i les seves associacions, amb 
el suport de l’Ajuntament, van recu-
perant a poc a poc l’espai públic i les  
activitats de dinamització al carrer. 

El darrer cap de setmana de maig, 
el carrer de Ferran Puig va celebrar la 
seva Festa Major amb activitats com, 
parades al carrer, dinar de germanor i 
actuacions de cultura popular.

Nit de tapes al Mercat 
Municipal i Shopping Night
El dissabte 2 de juliol, de 18 a 23 h, 
torna la Nit de Tapes al Mercat Mu-
nicipal i la Shopping Night al carrer 
Ferran Puig, amb botigues al carrer, 
ofertes i descomptes.

Mercat al carrer a 
Sant Cosme
El dissabte 16 de juliol, de 17 a 22 h, 
al carrer Riu Llobregat, davant la pa-
rada metro L9, es farà un mercat amb 
parades de les botigues de Sant Cos-
me i artesans locals, amb actuacions 
i activitats.

A

Formacions gratuïtes 
per a comerciants

L’Ajuntament del Prat ofereix dues formacions gratuïtes per a 
comerciants de la ciutat: Vull ser autònoma: què puc fer amb el 
certificat digital? (7 i 9 de juny, de 14:30 a 16:30 h) i Instagram 
avançat per a negocis (4, 6, 11 i 13 d’octubre, de 14 a 16 h).

Inscripcions a comerc@elprat.cat

Subvencions per al comerç local
L’Ajuntament ofereix tres línies de subvencions adreçades a la 
millora i promoció del comerç local del Prat:  Foment d’actuacions 
de promoció i dinamització comercial, Millora dels comerços que 
tinguin el segell El Prat Comerç de Qualitat, i Execució d’obres de 
millora d’accessibilitat. 

Més informació a elprat.cat/empresa-comerc-i-ocupacio 
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a nova exposició 
del Cèntric, “Encreu-
aments”, continua 

d’alguna manera la proposta anterior, 
“El Prat: una mirada arqueològica”, ja 
que se centra en com s’ha anat pro-
duint el poblament al Prat. Des d’uns 
orígens relativament moderns, els 
primers pobladors es documenten al 
segle X, quan el delta ja està pràctica-
ment consolidat.

Des de llavors, l’arribada de perso-
nes que s’estableixen al Prat és cons-
tant i això fa que augmenti la pobla-
ció, tant pel creixement vegetatiu 
com per les noves incorporacions. 

Aquest creixement ha estat des-
igual, amb moments importants vin-
culats a la millora de les condicions 
de vida i a fets destacats com les 
millores sanitàries, la introducció de 
nous conreus al camp o la instal·lació 
de la indústria.

Un procés humà i urbà
El Prat ha anat creixent per adaptar-se 
a la seva comunitat i això s’evidencia 
en la urbanització de l’espai públic, en 
la creació de serveis i en la distribució 
de la població. Aquesta exposició, vi-
sitable a partir del 9 juny, vol explicar 
aquest procés, humà i urbà, del Prat 
des dels seus inicis fins avui dia.

Fotos d’arxiu i testimonis
L’exposició, feta a partir de documen-
tació i dels diferents fons fotogràfics 
de l’Arxiu Municipal, ha comptat amb 
el testimoni de persones que s’han 
instal·lat a la nostra ciutat en diferents 
moments i compta amb un apartat, 
en construcció, que va incorporant 

L
L’exposició “Encreuaments” reflecteix 
l’evolució demogràfica del Prat

les experiències de les persones que 
visitin l’exposició i que les vulguin 
compartir.

Exposició en xarxa 
“Encreuaments” consta d’una part 
general a la sala d’exposicions del 
Cèntric i, a més, té connexions amb 
altres espais expositius distribuïts 

pels centres cívics de la ciutat: Jardins 
de la Pau, Sant Jordi – Ribera Baixa i 
Palmira Domènech. Durant els pro-
pers mesos, es programaran diferents 
activitats vinculades al creixements 
dels diversos barris. L’exposició tam-
bé incorpora el treball “Memorables”, 
de l’Institut Estany de la Ricarda, en el 
marc d’IntersECCions.

La podrem visitar al Cèntric a partir del 9 de juny

FOTO: Cooperativa Obrera de 
Viviendas. Arxiu Municipal del Prat.

Les ciutats són, sobretot, les 
persones que les formen.
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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

AGENDA CULTURAL

#ALMEURITME 2022  
Un any més, arriba l’#Almeuritme per celebrar el Dia de la Música 
a la ciutat amb la seva dotzena edició. Enguany, 12 músics de la 
ciutat - de totes les edats i nivells - han viscut una experiència 
creativa i enriquidora al costat d’Alondra Bentley. 

La Capsa. Divendres 17, a les 20 h 



TEATRE | CIRC |
DANSA
TALLERS TEATRE KADDISH
Centre d’Art Torre Muntadas 

EL JUDICI 
D’ANASTÀSIA… O THE 
SHOW MUST GO ON!  
Peça en clau de farsa 

sobre el judici contra cinc dones acusades 
de trair la Gran Duquessa Anastàsia.Mostra 
del Curs de Teatre. Direcció de Sílvia 
Sabaté
Dissabte 4, a les 20 h i diumenge 5, 
a les 19 h

UNA TARDA AMB K
Collage de situacions 
apreses i viscudes 
durant les tardes del 
Taller d’adults del 

Kaddish. Direcció: Laura Giberga
Dilluns 13, a les 20 h 

ESTOCOLMO 
Mai un error va ser tan 
encertat. Mostra del 
Taller Teatre Jove. 

Direcció i dramatúrgia d’Albert Riballo. 
Dissabte 18, a les 20.30 h. Diumenge 19, 
a les 18 i 20 h

MOSTRA DEL PROJECTE 
JOVES K 
Arriba l’OBRA_MEGA_
DEFINITIVA_def-2_fin_

ara-si_Esta_Esta2_. Creació col·lectiva 
dirigida per Aleix Fauró (La Virgueria) i 
acompanyada per Guillem Gefaell.
Dissabte 25 i diumenge 26, a les 20 h

LA SETENA ONADA
Quina és la raó que 
ens empeny a voler 
pertànyer a un grup? Qui 

posa límits a la força salvatge de l’onada? 
Mostra del Taller Teatre Joves. Direcció i 
dramatúrgia Guillem Gefaell
Dijous 30 de juny i divendres 1 de juliol, 
a les 20 h

LA JAULA, ABRIMOS 
DE NUEVO
CIA. LA NORIA
Proposta escrita, dirigida i produïda per la 
companyia pratenca La Noria. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 11, a les 19 h
Entrada: espectacle amb taquilla inversa

TV MUSIC 
TELEVISION 
EED
ETERNAL DANCE 

L’escola de dansa mostra al públic un 
recull de les coreografies treballades per 
l’alumnat al llarg de l’any.

El Modern. Dissabte 18, a les 18 h
Entrada: 8,5 € 

FESTIVAL CASA DE CÁDIZ
L’alumnat de la Casa de Cádiz mostra els 
treballs fets els darrers mesos. 

El Modern. Diumenge 19, a les 18 h
Entrada: 6,5 € 

BULERIANDO VI
ESCOLA FLAMENC MAVI ÁRIAS 
L’Escola presenta les peces treballades per 
les alumnes durant tot l’any. 

El Modern. Dissabte 25, a les 19 h
Entrada: 6,5 € 

ROMEO Y 
JULIETA
HIP HOP 
PRAT

Festival on es mostraran algunes 
coreografies de l’alumnat i es farà la 
presentació de l’obra de “teatre-dansa” 
Romeu i Julieta. 
Organitza: Asociación Hip Hop Prat

El Modern. Diumenge 26, a les 18 h 
Entrada: 8,5 €

VOGUING 
Una classe oberta per 
trencar tota mena 
d’estereotips i rols de 
gènere. 

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

EL PLAER DE LA PARAULA
LOLO HERRERO 
El creador pratenc Lolo Herrero ens farà
conèixer altres espais d’El Modern a través
d’una selecció minuciosa de textos.
El Modern. Dimarts 28 i dimecres 29, a les 21 h
Entrada gratuïta amb reserva prèvia

MÚSICA
L’ORQUESTRA 
DE BARRI     
Espai comunitari 
de pràctica musical 
per gaudir de la 

música. No cal tenir coneixements previs 
ja que tothom pot fer música!

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Tots els dimecres, a les 18 h 

GUIA SONORA
RAISING + 
HOWLIN’ 
PSYC

El cicle de concerts de la Guia Sonora ens 
descobreix dues bandes locals:  Raising, 
una banda de hard rock del Prat en actiu 
des dels 80 i Howlin’ Psycho, un trio de 
músics bojos pel Rock, Blues i el Funk. 

La Capsa. Divendres 10, a les 21 h
Entrada: 6,5 € (amb consumició)  
Tarifa Joves.Prat: 5€

INTEGRASONS
Concert del projecte Integrasons, una 
orquestra infantil i juvenil que treballa de 
manera inclusiva i col·laborativa. 
Organitza: Saó-Prat

El Modern. Dimarts 14, a les 19 h
Entrada gratuïta amb reserva prèvia 

L’ESCOLA 
SONA 
Concert dels 
grups de combos 
de l’alumnat de 

L’Escola d’Arts en Viu per veure el progrés 
dels darrers mesos. 

La Capsa. Dijous 16, a les 17.30 h

VIU L’ÒPERA! MADAMA BUTTERFLY, 
de Giacomo Puccini
El director artístic de la Fura dels Baus, 
Àlex Ollé, signa la posada en escena 
d’aquest espectacular muntatge en el 
magnífic escenari de l’Òpera de Sydney i el 
pont Harbour. 

Cèntric Espai Cultural
Divendres 17, a les 17.30 h



EXPOSICIONS
VIOLÈNCIA 
ESTÈTICA
ANNA ARAGÓ I 
GEMMA ALVARADO

Perfomance ideada a partir dels processos 
creatius personals de les dues autores. 
Amb el suport de Ramon Gimaraes, 
a partir del Capil·laritats, projecte 
guanyador de la Convocatòria Unzip 2021. 
Organització: Assoc. L’Atòmica

Parc Fondo d’en Peixo
Dimecres 8, a les 18 h

ENCREUAMENTS   
L’EVOLUCIÓ 
DEMOGRÀFICA DEL 
PRAT

L’exposició gira entorn de l’evolució 
demogràfica del Prat des dels orígens, amb 
els primers pobladors, fins al segle XXI. La 
mostra ens ofereix informació sobre com 
ha anat evolucionant la població del Prat 
i tots els elements que han contribuït a la 
realitat actual.
Cèntric Espai Cultural
Des del 9 de juny fins al novembre

VEREDICTE 39È PRATIMAG
Vsionat i selecció de les imatges finalistes 
i guanyadores del 39è Concurs Fotogràfic 
Estatal Pratimag.

Centre Cívic Jardins de la Pau 
Dissabte 11, a les 10.30 h

FET A MÀ, FET AL RIBERA
Exposició col·lectiva de les obres creades 
per les veïnes del centre als espais de 
pràctica del Ribera.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Des del 16 de juny fins al 22 de juliol
INAUGURACIÓ, 16 de juny, a les 18 h

LAIKA LAB 
Exposició de les propostes artístiques 
dels projectes participants en el laboratori 
Laika, de la Convocatòria Unzip 22.

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 24 de juliol 

ALONDRA 
BENTLEY 
Després de cinc 
discos publicats i en 
ple enregistrament 
del proper, Alondra 

Bentley oferirà un concert acústic 
acompanyada de la seva guitarra i el seu 
omnichord, repassant la seva discografia i 
avançant temes del seu nou àlbum. 

La Capsa
Dissabte 18, a les 21 h   

CONCERT  
D’ESTIU DE 
L’ESCOLA 
D’ARTS EN VIU

Les grans formacions orquestrals de 
L’Escola d’Arts en Viu ofereixen un concert 
a l’aire lliure. Amb la participació de les 
orquestres de vents i de corda. 

Plaça de Pau Casals
Dimecres 22, a les 20 h  

CONCERTS AL 
PORXO  
L’alumnat dels cors i 
combos de L’Escola 
d’Arts en Viu ens 

ofereixen petits concerts al porxo de Torre 
Balcells per donar la benvinguda a l’estiu. 

L’Escola d’Arts en Viu
Dilluns 27, dimarts 28 i 
dimecres 29, a les 20 h   

CINEMA I 
MÚSICA  
L’ESCOLA D’ARTS EN 
VIU I CARLOS SÁEZ 

Com cada juliol des de fa ja anys, torna 
el Cinema i Música. A la primera sessió 
presentem una doble proposta. L’alumnat 
de l’ensemble de pianos de L’Escola d’Arts 
en Viu acompanyarà amb una creació 
musical pròpia, una peça creada pels 
alumnes de teatre. A continuació, el jove 
guitarrista pratenc Carlos Sáez posarà 
música al cinema de Frederic Comas. 

La Capsa
Dimecres 29, a les 22 h  

LECTURA
TERRA DE LLIBRES
MEDITERRANI, 
LLUMS I OMBRES
QUIM TORRENT I 
MONTSE ORTIZ

Presentació d’aquest llibre de fotografies 
que té com a fil conductor el mar, 
acompanyades de poemes, escrits i 
pensaments.  

Cèntric Espai Cultural
Divendres 10 de Juny, a les 19 h

CINEMA  
EL CINE DE FRIDA 
Cinefòrum organitzat amb l’Assoc. de 
Dones Progressistes Frida Kahlo.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 1, a les 17.30 h

CINE CLUB
DATING AMBER 
2020, Irlanda i Regne Unit
(VOSE), 1995
Eddie i Amber, farts dels 

rumors que corren per l’institut on estudien 
sobre la seva orientació sexual, decideixen 
fer-se passar per parella fins que acabi el 
curs.

Cinema Capri. Dimecres 15, a les 19.30 h

PROGRAMACIÓ DEL CINEMA 
CAPRI
Pel·lícules i horaris al 93 379 59 43 i al web
www.cinecaprielprat.com 

TROBADES #FETAMÀ  
Espai per intercanviar coneixements,
resoldre dubtes i practicar les teves aficions
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa

PATCHWORK: dijous, de 16 a 18 h
GANXET: dimarts, de 18 a 19.30 h i dijous, 
de 18 a 20 h
BIJUTERIA: dijous, de 18 a 20 h



INFANTIL
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 2, JOCS TRADICIONALS A LA PLAÇA 
Dijous 9, JOSEFINA CASTELLVÍ I L’OCEÀ 
DINS D’UNA AMPOLLA 

Dijous 16, GIRA, GIRA, 
HULA HOOP! 
Dijous 30, TENYIM 
SAMARRETES

CIRC EN FAMÍLIA  
Taller de circ perquè petits, petites i grans 
gaudeixin d’una primera aproximació al 
món del circ. 

Plaça Sant Jordi. Dimarts 21, a les 17.30 h
 

JOCS 
TRADICIONALS   
Matí dedicat als jocs 
tradicionals que 

provenen de la tradició popular i s’han 
conservat en el temps. Vine amb els més 
grans de la teva família i passa una bona 
estona! 
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimecres 29, a les 10.30 h

TEATRE

AQUA 08820: 
MISSIÓ 
SECRETA
EL GALLINER 
DEL PARC

Vols saber què està tramant la Madam 
Plàstic? Qui salvarà el planeta de la 
contaminació marina? Vine a veure aquesta 
aventura. Intriga i bon humor garantits. 
Organització: AMPA Escola del Parc

El Modern. Dissabte 11, a les 18 h 
Entrada: 3,5 €

SALTIMBANQUI
ABSURD
CIA. CIRC 
VERMUT 

Espectacle familiar de circ on els 
ingredients són dos personatges 
estrafolaris i ben divertits, una pista de 
circ, bicis, crispetes, vestuaris, patins, 
escombres i molt d’humor.

Plaça de Catalunya
Diumenge 12, a les 12 h

TROBADA DE GEGANTS 
AMPA MARE DE DÉU 
DEL CARME
Els gegants i gegantons de l’AMPA 
Mare de Déu del Carme i les colles 
convidades faran plantada i cercavila 
fins a arribar a la pl. de la Vila. 
Av. Verge de Montserrat cruïlla
amb C. Ferran Puig
Dissabte 11, a les 17.30 h

PROGRAMA DE LLEURE 
DE LA GENT GRAN
Arriben les Jornades de la Gent 
Gran 2022. Del 20 al 23 de juny 
viurem una nova edició amb diverses 
activitats. 
20 de juny: Mostra participativa de 
tallers, de 10 a 13 h, a la pl. Agricultura
21 de juny: Passejada pel municipi, 
a les 10 h
22 de juny: Ball amb música en 
directe a la porxada de pl. Catalunya, 
de 18 a 20 h
23 de juny: Taller de cuina al CC 
Palmira Domènech, de 10 a 13 h (dos 
torns)
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 

AGENDA DE GENT GRAN  JUNY

CENTRE CÍVIC JARDINS 
DE LA PAU
Amb el mes de juny arriba l’estiu i 
moltes activitats.
Ball de tarda amb Fussion Duet
Diumenge 12, a les 17 h
Festes del barri
Del 18 al 23 de juny 
Un munt d’activitats organitzades 
per l’AV de Veïns de Jardins de la Pau. 
La nit de la revetlla de Sant Joan, 
a partir de  les 23 h, vine a ballar amb 
l’Orquestra Albatros. 
I a més la Te-rtúlia, la Passejada 
fotogràfica i el Club de lectura.
Més informació i inscripcions a
elprat.cat/ccjardinspau 
i al 93 478 21 41

CENTRE CÍVIC PALMIRA 
DOMÈNECH
Al juny t’esperem a la Palmira per 
gaudir de moltes activitats. 
Debat en grup amb la gent gran
Diumenge 12 de juny de 17 a 19 h
Ens reunim per parlar de diversos 
temes d’actualitat en petits grups 
de debat. Vine a donar la teva opinió 
i a passar una bona estona!
A més a més, gaudeix dels espais 
de trobada i vine a fer una partideta 
al Rummikub en bona companyia. 
Apropa’t al centre per conèixer la 
resta de les activitats programades.
Més informació i inscripcions a 
elprat.cat/ccpalmiradomenech 
i al 934794535 

Es necessària inscripció prèvia a les activitats
 marcades amb aquest símbol 
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a tarda del 30 d’abril 
passat, durant sis hores 
i recuperant el format 

previ a la pandèmia, va tenir lloc la 
Festa de la Dansa a l’exterior del Cen-
tre Cívic Jardins de la Pau. Aquest és 
un esdeveniment de referència al Prat, 
que se celebra des del 2006 amb mo-
tiu del Dia Internacional de la Dansa.

En aquesta setzena edició van par-
ticipar 65 grups de ball i més de 800 
persones,  demostració que aquesta 
activitat està plenament estesa entre 
la ciutadania pratenca. L’objectiu de 
la Festa és donar visibilitat a aquesta 
art escènica, tot implicant-hi grups no 
professionals i entitats de ball i dansa, 
i apropant aquesta disciplina artística 
a nous públics. 

Flamenc, dansa contemporània, 
kangoo, aeròbics, ball amb espases, 
booty dance, k-pop i danses urbanes 
van ser alguns dels més diversos estils 
que es van ballar a l’escenari durant 
l’esdeveniment.

Vídeo a elprat.tv

L

La dansa torna a omplir 
els jardins de la Pau

65 grups de ball i més 
de 800 persones pugen 
a l’escenari per celebrar 
el Dia Internacional 
de la Dansa

“¡Hemos vuelto a pisar tablas! 
Bailar es una de esas cosas que 
no se pueden explicar fácilmente; 
bailar es sentir, expresar, ¡perderse 
en el momento y liberarse de 
todo! La danza es muy importante 
y forma parte de nuestra 
población, y por ello hemos 
de mantenerla viva, apoyarla y 
disfrutarla todos unidos, como 
en la gran Festa de la Dansa!”.

Patricia 
López 
Estudi 10

“Per a Las Poderosas, el grup de 
twerk del Centre Cívic Jardins 
de la Pau, preparar-nos per a 
la Festa de la Dansa ha estat 
tot un repte. Inicialment, cap 
de nosaltres volia participar-hi, 
ens feia molta vergonya..., però 
el dia del show va ser un abans 
i un després: ens ha servit per 
guanyar més confiança i desfer-
nos de complexos. Hi tornarem!”

Marina 
Tena 
Las Poderosas



Carmelo Declara Merino

Políticas 
transformadoras como 
garantía de futuro

Más ayudas y menos 
prohibiciones
Ciutadans presentamos una 
moción en el pasado pleno del mes 
de mayo para suspender de manera 
temporal la elaboración de cualquier 
medida para desarrollar la Zona de 
Bajas Emisiones en nuestro municipio 
hasta que la justicia resuelva la 
correcta implantación de la misma 
en Barcelona. Hay que recordar que 
tanto el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea como el Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya han emitido 
sendas sentencias contrarias a la forma 
en la que se pretenden implantar estas 
medidas: contra la homologación 
de las diferentes pegatinas (B, C ECO 
o 0) y sobre la ordenanza relativa 
a la restricción de la circulación de 
determinados vehículos en la ciudad de 
Barcelona.

Desde el Grupo Municipal de 
Ciutadans, no estamos de acuerdo en 
una medida que afecta gravemente a las 
familias, especialmente a las de menos 
capacidad económica, y las obliga a 
renovar su vehículo para poder circular 
en El Prat de Llobregat. Además, al 
igual que para el TSJC y para el propio 
Síndic de Greuges, desde Ciutadans 
coincidimos en que falta la realización 
de unos estudios previos que evalúen el 
grave impacto económico y social que 
ocasionará la implantación de las ZBE 
sin ningún tipo de ayuda económica 
para facilitar a las personas poder hacer 
el cambio de su vehículo.

Por todo esto, propusimos 
implementar un paquete de medidas 
alternativas para la reducción de 
la contaminación mientras dure la 
suspensión. La propuesta fue rechazada 
con los votos de los Comunes del 
alcalde Mijoler y de Juan Pedro, del PSC, 
además de ERC y Podemos.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

Desde nuestro grupo municipal, 
somos conscientes de que las 
decisiones que tomemos ahora tendrán 
un impacto en el futuro, y me refiero a 
la ciudad que dejaremos a la juventud 
y las generaciones que están por nacer. 
Con esa visión, consideramos que se 
están dando cambios que, sin duda, 
mejorarán la vida presente y futura en El 
Prat, como es la priorización del uso de 
los espacios públicos para disfrute de 
las vecinas y los vecinos, en detrimento 
del modelo en que el vehículo era el 
protagonista. Queremos ciudades 
para la gente, con más espacios donde 
compartir la vida, hacer deporte, jugar.

Queremos ciudades sin 
contaminación ni ruido de motores, y 
para eso será necesario ir asumiendo 
algunos cambios de hábitos en la 
manera de movernos por la ciudad, 
donde los desplazamientos individuales 
en coche dejen paso a otras maneras 
de movilidad más respetuosas con el 
medio ambiente y el bienestar de la 
ciudadanía.

En nuestra ciudad, estamos 
siendo pioneros con la creación de una 
empresa de energía; impulsando la 
puesta en marcha de las comunidades 
locales de energía, desarrollando 
instalaciones de autoconsumo solar, en 
las que las usuarias y los usuarios serán 
los protagonistas; caminando hacia la 
necesaria transición energética, y dando 
un paso adelante en nuestro municipio 
en cuanto a soberanía energética para 
dejar de depender de las grandes 
empresas. Estas transformaciones son la 
garantía que nos permite construir una 
ciudad mejor para el futuro, El Prat que 
queremos.

@Cs_ElPrat        
@CiutadansElPrat
@cselprat

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

Estem a un any de les eleccions 
municipals. Cal, doncs, que ens tornem a 
plantejar quines opcions polítiques són 
les més útils per millorar i transformar 
la ciutat. Hem de fer memòria i fer un 
balanç dels quatre anys de mandat per 
valorar la feina feta i tenint molt clar des 
de quina posició l’han fet: des del Govern 
o des de l’oposició. Aquesta revista és 
una bona eina per saber el que s’ha estat 
fent al municipi. Alhora, però, els nostres 
governants s’ho fan sempre venir bé per 
dir-nos que tot el que succeeix de positiu 
al municipi és obra seva. Tanmateix, això 
no és ben bé així. Des de l’oposició també 
hem pogut fer feina útil per a la ciutat. 

Deixeu-me citar algunes 
propostes que han tirat endavant 
gràcies a Esquerra:
• La Targeta Rosa del transport 
públic per a persones de 60 anys en 
endavant. L’any 2018, quan ho vam 
sol·licitar, ens van dir “que no volien 
fer mercadeig” amb aquest tema. 
Tanmateix, ara ja és una realitat. 
• L’ampliació d’edat fins als 
30 anys de la T-Jove.
• Un espai de dol perinatal, gestacional 
i neonatal al Cementiri del Sud.
• Millora de les infraestructures de 
reg als camps de conreu del Prat.
• Posada en marxa de les 
parades a demanda de les línies 
del “NitBus” N16 i N17.
• Hem sol·licitat signar un conveni 
entre Hisenda i la Diputació 
per facilitar els tràmits i evitar 
desplaçaments a la ciutadania.
• I moltes reivindicacions veïnals fetes 
via precs i preguntes als plens.
 
Sabem i volem fer més polítiques 
útils des del Govern per fer la vida 
més fàcil a tota la ciutadania i 
millorar la ciutat. Ens hi ajudes?

2023: l’hora de fer 
memòria i triar

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Con la llegada del calor 
tenemos más ganas de calle y 
de aire libre. Se alargan los días y 
podemos disfrutar de forma más 
intensa de las terrazas de bares y 
restaurantes: sabor de El Prat. 

La restauración es un motor 
económico fundamental para nuestra 
ciudad, y así lo entendemos los 
socialistas. Para los restauradores, 
el buen tiempo supone una 
punta de trabajo extraordinaria. 
Así, es momento de recordar la 
importancia de apostar por los 
restaurantes de El Prat, de comer y 
cenar en sus terrazas y salones. 

Las altas temperaturas nos 
traen también productos del Parc 
Agrari del Baix Llobregat cultivados 
por agricultores locales.  Y aunque 
la Carxofa Prat es nuestro producto 
más conocido, la apuesta por la 
economía local pasa por apoyar 
y reforzar el consumo de los 
productos de verano, como tomates 
o melones: sabor natural de El Prat.

Y es que consumir en la 
ciudad es mucho más fácil desde 
hace unas semanas gracias a la 
tarjeta Market Prat. Impulsada 
desde el Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, es una manera efectiva 
y cómoda de comprar y apoyar al 
tejido comercial local. Ya sois más 
de 2.200 familias las que la habéis 
solicitado: sabor comercial de El Prat.

Y no puedo acabar sin invitaros 
al Encuentro Socialista de El Prat. Lo 
celebraremos en el Parc Nou el 19 
de junio y, hablando de gastronomía 
y sabor de El Prat, no faltará una 
buena paella. ¡Os esperamos!

La platja del Prat és molt més que 
una platja. Són 5 km de litoral mediterrani 
on l’ajuntament i la ciutadania ha invertit 
molts esforços per reconquerir-lo i 
preservar-lo com la joia natural que és. 
Durant l’estiu és quan més li exigim, a la 
platja, però, com el conjunt dels nostres 
espais naturals, és un bé molt preuat 
per tothom durant tot l’any. Per això 
ja fa moltes setmanes que veiem amb 
preocupació com el litoral del Delta pateix 
una greu regressió. 

Ara i aquí veiem la bestial 
conseqüència del canvi climàtic, i costa 
de creure, i sobretot costa d’explicar, que 
les administracions no hagin sabut fer 
res davant la regressió de desenes de 
metres de sorra. De fet, l’única cosa que 
ens han concedit, des de fa quinze anys, 
és l’aportació de sorra com a compensació 
ambiental per l’ampliació del Port de 
Barcelona. Peixet, en diríem alguns, perquè 
cada any marxa més sorra de la que ens 
porten.

Cada cop tenim més clar que 
l’aportació de 100.000 metres cúbics de 
sorra anuals és una mesura insostenible 
econòmicament, perquè implica un 
malbaratament de recursos, i també 
ambientalment, perquè no permet una 
regeneració adequada del fons marí. Ens 
permet posar la tovallola, i poc més. 

Ha arribat l’hora de plantar-se i 
reclamar als responsables de les nostres 
costes una solució definitiva per a la 
platja del Prat i per a les platges del Delta 
que, com la nostra, es veuen greument 
afectades pels temporals, les llevantades 
i la crisi climàtica que ja tenim a sobre. El 
govern de l’Estat ha d’entomar el problema. 
Ha de proposar solucions estructurals per 
als municipis costaners amb urgència. 
Perquè aquest any ja ha fet tard. 

Sabores de El Prat
Defensar la 
nostra platja

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS



 VIDA
PRATENCA

LA FESTA ESPLAI APLEGA 
MÉS DE 5.000 PERSONES 

AL PARC NOU
El diumenge 8 de maig, el parc Nou 
va tornar a ser l’escenari de la Festa 
Esplai, organitzada per la Fundació 

Catalana de l’Esplai, després de dos 
anys d’aturada per la pandèmia. 

Aquesta celebració, a la qual van 
assistir més de 5.000 persones, 
va donar el tret de sortida a la 

campanya de beques d’activitats de 
lleure “Un estiu per a tothom”.

UNA ALTRA PRATENCA CELEBRA 
ELS 100 ANYS
L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i la regidora d’Acció 
Comunitària i Drets Humans, Esther García (primera 
per l’esquerra), han visitat la pratenca Obdulia 
Díaz Capel, amb motiu del seu 100è aniversari. 
L’Obdulia, nascuda a França, va venir al Prat amb la 
seva família quan va esclatar la 2a Guerra Mundial. 
Aquí va treballar a la Terlenka i a La Seda.

LA 26a EDICIÓ DEL PRATIFOLK TORNA 
ALS ORÍGENS 
La cultura tradicional ha tornat a ser protagonista a la 
ciutat amb la 26a edició del Pratifolk. Les entitats de 
cultura popular del Prat es van trobar el dissabte 7 de 
maig al Fondo d’en Peixo: matinades, cercavila, danses, 
dinar popular, castellers, falcons, gralles, diables... 

TORNA LA 
CAVALCADA DE 
SANT ISIDRE, TRES 
ANYS DESPRÉS
El Prat ha tornat a aplegar, 
tres anys després de la 
darrera, la tradicional 
Cavalcada dels Tres Tombs 
en commemoració de la 
diada de Sant Isidre, patró 
de la pagesia. La celebració, 
organitzada pels Amics del 
Cavall, ha recorregut diversos 
carrers del Prat i ha passat per 
davant de l’església de Sant 
Pere i Sant Pau per rebre la 
tradicional benedicció.



EL FESTIVAL JOVE 
ALTRAVEU TORNA AL 
FORMAT PRESENCIAL
L’AltraVeu, el Festival de Joves 
del Prat, ha recuperat el format 
presencial dos anys després de la 
interrupció per la pandèmia. Tot 
i que el temps d’organització i 
preparació ha estat més curt del 
que és habitual, la cita ha comptat 
amb un programa molt divers 
format per 21 propostes, entre les 
quals han destacat exhibicions de 
dansa i música de grups locals, a 
part d’alguns tallers i mostres de 
cultura popular.

LLIURATS ELS PREMIS TIKTOK DEL 
ROTARY SOBRE MEDI AMBIENT
Sis joves de la ciutat han estat reconeguts amb els premis 
TikTok “Per un Prat sostenible”, convocats pel Rotary Club del 
Prat en col·laboració amb l’Ajuntament. Els i les guanyadores 
han estat, en categoria de 1r i 2n d’ESO: 1er premi, Blanca 
Meritxell Costafreda (2n Institut Baldiri Guilera); 2n premi, 
Adrián López (2n Institut Salvador Dalí); 3r premi, Oliver Marín 
(2n Institut Estany de la Ricarda). En categoria de 3r i 4t 
d’ESO: 1r premi, Xavier Bláez (4t Baldiri Guilera); 2n premi, Erik 
Bernabé (4t Baldiri Guilera); 3r premi, Sergi Asensio (4t Salvador 
Dalí). #ConcursRotaryPrat12 i #ConcursRotaryPrat34.

AMPA I AFA DEL PRAT, PREMIADES 
PEL PROJECTE PRATIJORDI
Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes 
de Catalunya (AFFAC) han premiat el Pratijordi, un 
projecte impulsat per les AMPA i AFA de les escoles 
Josep Tarradellas, Escola del Parc i Jacint Verdaguer, 
amb la col col·laboració de la Biblioteca Antonio Martín, 
el programa Lecxit (Lectura per a l’Èxit Educatiu) 
i l’Ajuntament del Prat. El Pratijordi pretén que 
infants i famílies gaudeixin de la diada de Sant Jordi 
d’una manera especial i focalitzada en la comunitat 
educativa. Van recollir el premi, a Girona, la presidenta 
de l’AMPA de l’Escola Josep Tarradellas, Lidia Solé, i el 
president de l’AFA de l’Escola del Parc, Mario Escot.

EL PRAT, TERCER MILLOR 
AJUNTAMENT CATALÀ EN 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL I 
GOVERN OBERT
L’Ajuntament del Prat ha estat reconegut en la 
VII Edició dels Reconeixements de l’Administració 
Oberta de Catalunya, que ha premiat els 
millors ajuntaments i consells comarcals en 
transformació digital pel que fa a la relació 
amb la ciutadania i en la seva gestió interna 
durant l’any 2021. L’Ajuntament del Prat ha 
avançat posicions respecte de l’edició anterior: 
si el 2020 se situava entre els 10 primers, el 
2021 s’ha situat tercer. A la foto, responsables 
polítics i tècnics de l’àmbit digital municipal.



CAMPANYA POLICIAL SOBRE L’ÚS DE PATINETS ELÈCTRICS
La Policia Local del Prat està duent a terme una campanya informativa per sensibilitzar sobre la necessitat de conduir els 
patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) d’una forma responsable. La nova normativa de circulació, 
que també s’està difonent a través de la campanya de ciutat per una mobilitat més segura, els regula amb un doble 
objectiu: preservar la prioritat del vianant al carrer i millorar la seguretat a la via pública, tant de les persones que hi caminen 
com de les que condueixen un VMP. Passada la fase informativa, la Policia Local sancionarà aquells comportaments 
que no respectin la nova normativa, amb multes de fins a 500 euros. Recordeu: els patinets elèctrics han de circular per 
la calçada, amb una sola persona, amb casc, i han de dur timbre i llums. Més informació a elprat.cat/mobilitat.

EXHIBICIÓN DE AUTOBUSES 
HISTÒRICOS
Con motivo del centenario de TMB (Transportes 
Metropolitanos de Barcelona), diversos autobuses 
históricos que en su día circularon por nuestras calles 
se exhibieron en la pl. Catalunya de la ciudad el 14 
de mayo. Las personas mayores refrescaron recuerdos 
y las más jóvenes alimentaron su curiosidad.

EDUCACIÓ PER A UNA MOBILITAT 
SEGURA 
Una any més, la Unitat de Formació de la Policia Local del 
Prat ha posat punt i final a les activitats d’educació per a 
una mobilitat segura a totes les escoles de la ciutat amb una 
representació al Teatre Modern. A l’espectacle hi han participat 
com a actrius i actors mares i pares de les AFA i AMPA i hi han 
col·laborat talleristes del Programa municipal de gent gran.
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Ajuntament del 
Prat se suma un 
any més a la com-

memoració del 28 de Juny, Dia Inter-
nacional per l’Alliberament LGTBI, amb 
l’objectiu de reivindicar i defensar els 
drets del col·lectiu a través de diferents 
activitats, formacions i xerrades. El ci-
cle d’activitats és ampli i divers i, com a 
novetat, aquest any hi haurà una des-
filada festiva pels carrers de la ciutat.

Presentació de l’entitat 
Orgull Pota Blava
El 13 de juny, a les 18 hores, l’entitat lo-
cal Orgull Pota Blava es presentarà pú-
blicament, al Centre Cívic Ribera Baixa. 
Allà podrem conèixer la tasca d’aques-
ta entitat a la nostra ciutat de la mà de 
les seves representants.

Bandera i ball
El 28 de juny es duran a terme diverses 
accions que tindran la bandera LGTBI 
com a protagonista. A primera hora 

L’
El Prat commemorarà el Dia 

Internacional de l’Alliberament 
LGTBI amb diverses activitats

El 2 de juliol, desfilada #OrgullPrat
Enguany, per primera vegada i gràcies a la darrera trobada de la 
Taula LGTBIQ+, el Prat tindrà una desfilada pels carrers de la ciutat. 
Serà el dissabte 2 de juliol i el seu recorregut acabarà a La Capsa. 
Allà es duran a terme diferents propostes, com una sessió de “NoDJ”, 
una performance musical i un estand de l’entitat Orgull Pota Blava.

L’acte principal serà una desfilada pels carrers de la ciutat

del matí, la façana de l’ajuntament 
lluirà amb els colors de l’arc de Sant 
Martí. A la nit, serà el torn de la torre de 
l’aigua de la pl. Catalunya, que s’il·lumi-
narà amb els mateixos colors. 

A més, durant tot el dia, el Serveis 
de Joventut El Lloro obsequiarà  to-
tes les persones que s’hi apropin 
amb una polsera reivindicativa amb 
la bandera LGBTI. També hi haurà un 
photocall durant tota la setmana del 
28J.

El mateix dia 28 es realitzarà una 
classe oberta de dansa voguing al 

Centre Cívic Jardins de la Pau, a les 19 
hores. El voguing és un tipus de ball 
reivindicatiu associat a la cultura LGTBI 
negra dels Estats Units des dels anys 
60.

Exposició
També es podrà  visitar a la Bibliote-
ca Municipal Antonio Martín (Cèntric) 
l’exposició “LGTBIQ+”, una mostra de 
llibres infantils i juvenils, així com de 
novel·la gràfica i pel·lícules que mos-
tren la diversitat de famílies, de sexua-
litats i de gèneres.

#OrgullPrat



El 28 de juny se 
celebra el Dia per 
l’Alliberament Sexual i 
de Gènere a tot el món, 
també al Prat, amb 
un conjunt d’activitats 
que culminarà el 2 
de juliol amb una 
festa a La Capsa. En la 
seva preparació està 
col·laborant l’entitat 
Orgull Pota Blava. 
Parlem amb aquesta 
entitat, fundada fa tan 
sols cinc mesos però 
que ja organitza un bon 
ventall d’iniciatives.

“Som els teus veïns, 
els teus fills, les 
teves amistats o 

familiars... Defensar 
la nostra llibertat 

implica que tothom 
tingui més llibertat”

Valle Alcaide i Juan Manuel Aranda,
entitat Orgull Pota Blava



Com va sorgir Orgull Potablava?
Valle Alcaide: Jo havia participat en an-
teriors organitzacions LGBTI de la ciutat, 
que van acabar desapareixent. Vaig fer 
una crida per xarxes socials per trobar 
gent que estigués interessada a arren-
car de nou. Ens vam aplegar un grup de 
persones cap al novembre, vam prepa-
rar-ho tot i ens vam registrar al gener.

Quines activitats feu?
Juan Manuel Aranda: Tenim un des-
patx al Centre Cívic Ribera Baixa i els 
dilluns, de 17 a 20 h, hi acompanyem 
tothom qui vulgui venir-hi, del col·lectiu 
LGBTI o de les seves famílies. Els primers 
dijous de cada mes fem una trobada 
oberta per a tot el col·lectiu. 

Si algú vol participar a l’entitat, 
què ha de fer?
J.M.A.: Només cal que vingui tots els di-
lluns o el primer dijous de cada mes! Tam-
bé ens podeu seguir a Facebook i sobre-
tot a Instagram, a @orgullpotablava.

Com podem avançar cap a una 
societat més igualitària?
V.A.: Cal visibilitzar, educar i normalit-
zar, des de les famílies fins a les escoles.
J.M.A: I als mitjans de comunicació. 
V.A.: Per exemple, ara els mitjans estan 
relacionant la verola del mico amb les 
persones homosexuals. Que hagi donat 
la casualitat que s’hagi transmès en un 
petit grup homosexual no significa que 
només el col·lectiu transmeti aquesta 
malaltia. 
J.M.A.: Ha tornat a passar el que va pas-
sar amb el VIH. Quan va començar aque-
lla pandèmia es vinculava directament 
amb els homosexuals. Sembla que no 
hem après res. Ens queda molt per fer.

I quins creieu que són alguns rep-
tes urgents?
J.M.A.: Una urgència són els banys inclu-
sius. Necessitem banys en què puguin 
entrar tots els gèneres i que no entrin en 
conflicte. D’altra banda, cal a Catalunya 
una unitat més de trànsit. A la unitat de 
trànsit, professionals de sis especialitats, 
de la psicologia a l’endocrinologia, fan 
acompanyament a les persones trans. 
Ara mateix, al servei de trànsit més pro-

per al Prat, al carrer Numància, 23, de Bar-
celona [93 419 12 69, transit.bcn.ics@
gencat.cat], hi ha una llista d’espera de 
tres mesos. S’han obert altres centres, 
però encara tenim una llista d’espera 
molt llarga. Això, per a un adolescent, és 
massa temps. Cal escurçar-la i donar-los 
l’atenció integral que necessiten, sobre-
tot si tenim en compte l’elevada taxa de 
suïcidis entre el col·lectiu trans.

Fa l’efecte que la defensa de la 
igualtat trans cada cop agafa més 
pes en la mobilització LGBTI.
J.M.A: Ara mateix, el col·lectiu més vul-
nerable és el trans, i el no binari, que 
està totalment invisibilitzat. Però les 
persones homosexuals o bisexuals con-
tinuem sent un col·lectiu vulnerable: 
encara s’insulta, encara hi ha agressions, 
encara es vol invisibilitzar, encara la gent 
té complicacions per “sortir de l’armari”, 
per exemple a l’esport o a la feina... I les 
persones LGBTI racialitzades, que tenen 
una mobilitat reduïda, que tenen una 
discapacitat mental... són doblement o 
triplement vulnerables. 

La lluita LGBTI implica només el 
col·lectiu LGBTI?
J.M.A.: Tothom surt beneficiat de qual-
sevol conquesta de llibertat. Som els 
teus veïns, els teus fills, les teves amis-
tats o familiars... A banda d’això, hi ha 
molts rols de gènere que marquen la 
vida de les persones, determinats per la 
societat. Defensar la llibertat de tothom 
implica que tothom té més llibertat per 
expressar-se i per fer el que consideri 
amb la seva vida.

Quins riscos veieu en 
el futur?
J.M.A.: Rússia és una gran potència 
econòmica i el seu govern està en con-
tra del col·lectiu LGBTI. I els d’Hongria i 
Polònia, que no oblidem que són part 
de la UE. Ha ressorgit també la ultradre-
ta a Espanya, amb un discurs homòfob 
que està calant. Les denúncies per LGB-
TI-fòbia han crescut a Catalunya d’un 
51 % en el darrer any. És cert que la 
gent cada cop té més valentia per de-
nunciar, però també que part d’aquest 
augment ve provocat pel discurs 
homòfob de la ultradreta, que està do-
nant cobertura a una gent que abans 
estava a l’ombra i no s’atrevia a sortir.

Tornant al Prat, prepareu un mes de 
juny ple d’activitats...
V.A.: Al Centre Cívic Sant Jordi tenim la 
presentació oficial de l’entitat el proper 
13 de juny a les 18 h. El 30 a la mateixa 
hora farem un taller de pintura de peg 
dolls, que són uns ninots de fusta que 
es poden pintar. El juliol, el dia 12 a les 
18 h oferim un taller sobre diversitat se-
xual, i el 14 a partir de les 19 h farem un 
pícnic de colors a la plaça de Sant Jordi. 
A la Palmira, una altra companya orga-
nitzarà una tarda jove.

Hi participaran altres entitats?
V.A.: Ens estem entenent molt bé! Aquí 
al costat tenim unes senyores que fan 
costura, punt, i de tot, i que estan fent 
uns ninots de feltre per poder-los ven-
dre al pícnic de colors. També intenta-
rem que les artesanes puguin posar-hi 
uns estands de venda d’artesania rela-
cionada amb el col·lectiu LGBTI.

I tot culminarà amb una festa el 2 
de juliol...
V.A.: La primera de moltes que arriba-
ran! Estem superorgulloses!

Bertran Cazorla

“L’auge de la ultradreta 
està comportant un 
augment dels casos 
de LGBTI-fòbia. No 
ens podem relaxar”
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es xerrades i activi-
tats que organitza 
l’Ajuntament dins 

del programa Aula de Salut han vis-
cut un important impuls aquest any, 
gràcies a la recuperació de la pre-
sencialitat i al creixent interès de la 
població per aquests temes. A més, 
el projecte s’ha vist enriquit enguany 
amb la participació de professionals 
especialistes de l’Hospital de Bellvit-
ge, que amb motiu del 50è aniversari 
del centre ha cedit el seu personal per 
a les xerrades.

La sessió inaugural de l’Aula de Sa-
lut d’aquest any es va dedicar a les 
addiccions comportamentals. Hi van 
intervenir la doctora Susana Jiménez 
i una testimoni que va explicar la vi-
vència personal de ser addicta al joc i 
el seu camí cap a la recuperació.

Preocupació pels 
trastorns alimentaris
La xerrada sobre trastorns alimentaris 
del març, amb les doctores Isabel Sán-
chez Díaz i Lucía Camacho-Barcia, va 
comptar amb 60 inscripcions, indica-
dor de la preocupació que el tema ge-
nera entre la població, especialment 
famílies amb adolescents i joves.

A l’abril es va explicar com la natura 
pot ser un actiu de salut per a la po-
blació i també per al personal sanita-
ri. L’activitat va anar a càrrec del pe-
diatre Ferran Campillo, de l’Hospital 
d’Olot. Abans de la xerrada, el doctor 
va visitar els espais naturals del Prat, 
que, segons va dir, “cal preservar com 
si fos un equipament de salut”.

Al maig, l’Aula de Salut va comptar 
amb el cardiòleg Josep Comín, que va 
explicar com cuidar el cor.

L
L’Aula de Salut recupera el format 
presencial i atreu cada cop més públic

Tot a punt per al segon 
semestre
L’Aula de Salut tornarà amb noves xerrades passat l’estiu. 
Un dels plats forts del segon semestre serà la participació 
de Maria Nicolau, cuinera i escriptora, que presentarà el seu 
llibre Cuina o barbàrie, amb una visió de la cuina com a eina 
revolucionària i empoderadora. Serà el 20 d’octubre, a les 
18.30 h, al Centre Cívic Palmira Domènech. 

Trobareu la resta d’activitats a elprat.cat/salut

Imatges de dues de les xerrades 
realitzades enguany: addiccions 

comportamentals (a dalt) 
i trastorns alimentaris. 
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“L’escola m’ha aportat seguretat,  
ganes i il·lusió per iniciar els 
meus estudis universitaris, 
que mai és tard per continuar 
aprenent! Vull destacar la 
professionalitat i la implicació 
del professorat durant tot el 
procés d’aprenentatge. Excel·lent 
tracte i acollida, comprensió 
i afecte cap a l’alumnat. Les 
classes són dinàmiques i 
entretingudes, amb bon ambient 
entre els companys d’estudi”.

Tony Sánchez
Alumna del curs de proves 
d’accés a la universitat per a 
persones de més de 25 anys

L’escola per a 
persones adultes 
Terra Baixa 
amplia l’oferta

“En la escuela he encontrado 
un espacio seguro y con buena 
compañía para desarrollar mis 
estudios de castellano. Ahora 
tengo más confianza para 
aprender más. Deseo continuar 
con nuevos retos, aprender 
catalán, crecer… En mi paso por 
el centro he conocido a nuevos 
amigos y amigas, y siempre estaré 
agradecido a mis profesores 
por todo lo que he aprendido 
y avanzado gracias a ellos”.

Mostafa Benfraihd 
Alumno de Castellano-1

Preinscripció, del 21 al 29 de juny 
Per poder accedir al CFA Terra Baixa el curs vinent cal fer la 
preinscripció del 21 al 29 de juny, concertant una cita prèvia amb el 
centre. Amb la plaça confirmada, la matrícula es farà del 2 al 9 de 
setembre.

l Centre Públic de 
Formació per a Per-
sones Adultes (CFA) 

Terra Baixa ha ampliat l’oferta amb els 
cursos corresponents als tres nivells 
de competències digitals (COMPE-
TIC), equivalents als certificats ACTIC 
de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació emesos 
per la Generalitat de Catalunya.

La resta de l’oferta de l’escola és la 
següent: 

Llengües estrangeres. Anglès (nivells A1, A2.1 i A2.2). 
Accés directe al 3r de l’Escola Oficial 
d’Idiomes.. Francès (nivells A1, A2.1 i A2.2). 

E Accés directe al 3r de l’Escola Oficial 
d’Idiomes.

Ensenyaments inicials i 
formació bàsica:. Català (nivells 1, 2 i 3). Castellà (nivells 1, 2 i 3). Formació instrumental (nivells 1, 
2 i 3). Graduat en Educació 
Secundària – GES (nivells 1 i 2)

Preparació per a les proves 
d’accés:. A cicles formatius de grau mitjà. A cicles formatius de grau superior. A la universitat per a persones de 
més de 25 i de 45 anys
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“El programa Accelera el 
Creixement ens ha permès assistir 
a diferents master classes d’experts 
en diversos temes crucials, com 
finançament, comercialització, 
internacionalització, etc. I hem 
tingut un seguit de trobades 
individuals amb el consultor 
que se’ns va assignar. Ara que 
en som més conscients, volem 
redirigir i focalitzar els esforços 
en aquelles àrees on ens han 
recomanat emfatitzar, i confiem 
que ens ajudaran a continuar 
creixent els pròxims anys”.

Sònia 
Morera 
Departament 
de R+D de 
Canaletas, SA

Programa per 
impulsar el creixement 
d’empreses creades 
abans del 2018

l programa Acce-
lera el Creixement 
arriba a l’onzena 

edició. Promogut per la Diputació de 
Barcelona i Pimec, l’Ajuntament del 
Prat hi participa com a agent referent 
del teixit empresarial local.

L’objectiu d’aquest programa és 
dissenyar i implementar el projecte 
de creixement de les empreses amb 
tres o més treballadors/es i amb una 
trajectòria igual o superior als cinc 
anys (creades abans del 31/12/2017).

Afrontar l’era postcovid
Davant les dificultats a les quals s’han 
enfrontat les empreses en els darrers 
dos anys de pandèmia, el programa 
s’ha reorientat i adaptat per ajudar les 
PIME a transformar els seus negocis 
d’acord amb les noves circumstàncies: 
revisar l’estratègia de l’empresa amb 
experts i treballar palanques claus per 
afrontar aquesta situació incerta, com 

E són la transformació digital, les millo-
res en la comercialització de produc-
tes i serveis, la internacionalització i 
l’organització empresarial adaptades 
al nou context, així com una nova pa-
lanca (la de finançament) per analitzar 
i reforçar l’estructura financera, que en 
la majoria de casos s’ha vist afectada.

Inscripcions fins 
al 7 de juny
Les empreses seleccionades podran 
accedir a més de 75 hores de forma-
ció i d’assessorament experts. El cost 
real del programa està valorat en 
5.500 euros per empresa, però està 
subvencionat i l’empresa només paga 
500 euros + IVA. 

Les candidatures es podran presen-
tar fins al 7 de juny a través del web 
acceleraelcreixement.com.

L’any 2021 van participar-hi dues 
empreses del Prat, Canaletas i J. Bai-
lach i Fills.

“Hem pogut assistir a diversos 
seminaris temàtics amb un 
nivell excel·lent i, sobretot, 
molt pràctics i adreçats a 
actualitzar els coneixements 
que necessitem per a la 
gestió de la nostra companyia. 
Hem pogut aturar-nos i mirar 
l’empresa des de fora, per poder 
decidir, acompanyats pels 
experts, quines són les prioritats 
per a la millora de la nostra 
gestió amb un clar objectiu: el 
creixement. Ens hem centrat 
a millorar les dinàmiques 
comercials i l’estratègia”.

Jordi 
Bailach 
J. Bailach i 
Fills, SA
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Cursos Formació 
Contínua 2021-2022

Excel I

Impressió 3D Industrial

Community Manager

Coaching de fortaleses

Inici

20/06/22

03/10/22

03/10/22

11/10/22

Final

26/07/22

23/11/22

05/12/22

29/11/22

Hores

45

40

50

40

l

l

l

l

Cursos del Programa 
Mixt d’Orientació i 
Formació 2021-2022

Optimització de la 
cadena logística

Anglès professional per a gestió 
administrativa amb clients

Inici

23/05/22

21/06/22

Final

28/07/22

28/07/22

Hores

90

90

l

l

NOTA: Si us interessa un curs que ja hagi començat, pregunteu si hi 
queden places lliures.

vui en dia és 
important for-
mar-se perma-

nentment i adquirir nous aprenentat-
ges al llarg de tota la vida. El Centre 
de Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment del Prat programa anualment 
cursos de formació contínua adreçats 
a persones treballadores en actiu i a 
autònomes, amb l’objectiu de millo-
rar la seva qualificació professional, 
contribuir al manteniment de la seva 
ocupabilitat i alhora atendre les ne-
cessitats de les empreses. 

L’oferta formativa s’adapta als re-
queriments de productivitat i com-
petitivitat de les empreses, les ne-
cessitats d’adaptació als canvis en el 
sistema productiu i les possibilitats de 
promoció professional i desenvolupa-
ment personal dels treballadors/ores.

Nou programa d’orientació
Enguany, l’oferta de cursos s’ha am-
pliat gràcies a un nou programa, el 
projecte Mixt d’Orientació i Formació, 
que també s’adreça a persones en 
actiu. Els dos cursos que ofereix són 
dos mòduls formatius de dos certifi-
cats de professionalitat (CP) de l’àm-
bit logístic i administratiu en llengua 
anglesa. En ser CP, permeten obtenir 
una acreditació i, si s’escau, pràcti-
ques en una empresa. 

Els cursos estan totalment subven-
cionats pel Consorci per a la Forma-
ció Contínua de Catalunya i compten 
amb la col·laboració de la Fundació 
per a la Formació i l’Estudi Paco Puer-
to de CCOO.

A
Més cursos de formació contínua 
per a persones en actiu

Inscripcions 
i informació
El període de preinscripció 
als cursos ja està obert. 
Les persones interessades 
poden preinscriure-s’hi 
online a través del web 
online.elprat.cat.

Per a més informació 
podeu trucar al Centre 
de Promoció Econòmica, 
(tel.  934 786 878, Àrea de 
Formació), i demanar per 
Isabel Escamilla o Mireia 
Mirabete. 

“He fet l’itinerari de quatre cursos 
d’anglès del nivell B1. La valoració és 
molt positiva. Poder comptar amb 
un professor nadiu i amb un grup 
de persones que busca els mateixos 
objectius que tu, fa que sigui molt 
més fàcil poder dur a terme la 
formació. Continuo a la mateixa 
feina que abans, però la meva 
capacitat d’expressió és millor i més 
ràpida quan necessito contactar 
amb clients internacionals”.

Miriam 
Cámara 
Suárez 
Alumna 

Per millorar la qualificació dels i les professionals i atendre 
les necessitats de les empreses del municipi
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Joves del programa 
Noves Oportunitats fan 
pràctiques en empreses

eu empreses del 
Prat han acollit 10 
nois i noies en pràc-

tiques procedents de la tercera edició 
del programa SEFED Joves, realitzat 
al Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament en el marc del programa 
Noves Oportunitats —impulsat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya—. de 
la Fundació El Llindar, gestionat per la 
Fundació Inform. El programa Sefed 
es caracteritza perquè fa servir la me-
todologia de simulació d’empresa per 
fer la formació. 

Objectius assolits
Els i les joves, d’entre 16 i 24 anys, 
amb o sense graduat en ESO, han as-
solit amb èxit els objectius de cada 
fase: orientació inicial; formació amb 
metodologia de simulació d’empresa 
completant el Certificat de Professio-
nalitat d’Operacions auxiliars de ser-

D veis administratius; seguiment de su-
port i orientació des del Servei Local 
d’Ocupació, i pràctiques formatives 
en empreses reals.

Els resultats han estat força satisfac-
toris: dos joves han estat contractats 
per la mateixa empresa on han fet les 
pràctiques i, amb una altra companya, 
continuen la formació del certificat de 
professionalitat del següent nivell, i 
una altra jove ha aconseguit feina a tra-
vés de la Borsa de Treball i vol millorar 
el seu nivell d’anglès. N’hi ha que volen 
aconseguir el graduat en ESO, que cer-
quen feina, que fan noves formacions 
per a l’ocupació... Les motivacions per 
participar en el Sefed són diverses. 

Per a més informació, 
adreceu-vos al Centre de 
Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament (c. Moreres, 48; 
tel. 934 786 878).

Els nois i les noies han participat a la 
tercera edició del SEFED Joves, realitzat 
al Centre de Promoció Econòmica “He fet tota la formació i ja he 

sol·licitat el certificat d’Operacions 
auxiliars de serveis administratius. 
Del SEFED Joves destacaria els 
continguts, que hem fet a l’empresa 
simulada, i també el professorat. 
Ara treballo a l’empresa on he fet 
les pràctiques, i molt content.”

Abel Omenat del Sol
Alumne del SEFED Joves, 
actualment treballant a Lluch 
Essence

“Tras los meses de formación y las 
semanas de prácticas, he logrado 
obtener el título de certificado de 
profesionalidad. Del SEFED quisiera 
destacar el compromiso de nuestra 
profesora, Mónica, que entendió las 
circunstancias de cada alumno.”

Lucía Victoria Pereira Aguilera
Alumna del SEFED Joves, actualment 
treballant a Assesoria ATL Prat

“Fer la formació en una empresa 
simulada és molt pràctic, i amb esforç 
i ganes es pot treure el certificat 
de professionalitat perfectament. 
Ara voldria fer el segon nivell del 
certificat administratiu al SEFED”.

Nasmae Hadouchi
Alumna del SEFED Joves, 
actualment treballant a l’aeroport



 FLAIXOS
D’ESPORTS

EL FEMENÍ DE LA FUNDACIÓ AE PRAT, 
CAMPIÓ DE LLIGA I ASCENS
L’equip femení de la Fundació de l’AE Prat s’ha proclamat 
campió de lliga i s’ha assegurat l’ascens a Primera Catalana. 
Les pratenques, juntament amb el Fontsanta de Cornellà, 
han estat les dominadores absolutes de la competició amb 
21 victòries, dos empats i una sola derrota en el primer 
any d’existència de l’equip. (FOTO: Fundació AE Prat).

EL SAGNIER ESTRENA GRADERIA I 
ENLLUMENAT
El diumenge 8 de maig, amb el partit del primer equip 
masculí de l’AE Prat contra el Teruel, l’afició pratenca va 
estrenar la nova graderia del camp de futbol municipal 
del Sagnier, que disposa de gairebé 700 places. També 
s’ha renovat l’enllumenat del terreny de joc i s’han 
construït nous lavabos i un magatzem, sota la graderia.

LA CURSA DELTA 
RECUPERA EL FORMAT 
AMB LES PROVES DE 10 
KM, 5 KM I INFANTILS
El diumenge 8 de maig es va celebrar 
la 22a edició de la Cursa Delta, 
organitzada pel periòdic Delta, de la 
nostra ciutat. La cursa va recuperar el 
seu format, amb proves de 10 km, 5 
km i tres d’infantils. La competició va 
comptar amb una participació de més 
d’un miler de persones.

L’AE PRAT ACONSEGUEIX 
MANTENIR LA CATEGORIA
Un empat a un al camp de l’Ebro (foto) 
a la darrera jornada del campionat ha 
permès al primer equip de l’Associació 
Esportiva Prat  obtenir la permanència 
més ajustada en anys a la categoria 
2RFEF. D’altra banda, el filial Prat B ha 
ascendit a Primera Catalana, on mai no 
havia jugat.

FOTO: AE PRAT



1.200 GIMNASTES 
PARTICIPEN A LA 

JORNADA GRUPAL 
DEL TROFEU RÍTMICA 

POTABLAVA
El CEM Julio Méndez va acollir, 

el 16 de maig, la segona jornada 
del Trofeu Rítmica Potablava, 
un esdeveniment organitzat 

pel Club Esportiu Rítmica 
Pratenc que en aquesta edició 

va recuperar la totalitat de 
participants i públic i va esgotar 

les inscripcions. Més de 1.200 
gimnastes van participar en 

les modalitats grupals —nivell 
escolar— i en les individuals 

—nivell federades—.

40a EDICIÓ DEL TROFEU 
PRATENC D’ATLETISME
L’atletisme local va estar de celebració 
el primer cap de setmana de maig, amb 
motiu del Trofeu Pratenc d’Atletisme, una 
competició ja històrica a la nostra ciutat 
que ha arribat a la 40a edició. En el marc 
d’aquest esdeveniment es va celebrar el 
Memorial Mònica Gregorio. Centenars 
d’infants i joves de tot Catalunya van 
poder gaudir d’una jornada centrada en 
l’atletisme de promoció, acompanyats 
d’un dia assolellat després de dues 
edicions marcades per la pandèmia i el 
mal temps.

MÉS DE 1.400 ATLETES AL CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE PROMOCIÓ
El Campionat de Catalunya d’Atletisme de Promoció en Equip ha 
aterrat un any més a les pistes Moisès Llopart del CEM Sagnier. 
Ha estat una competició oficial que representa la prova més 
important en grup per a l’atletisme base del nostre país i que 
organitza el club Pratenc Associació d’Atletisme juntament amb 
la Federació Catalana. En l’edició d’enguany han participat més de 
1.400 atletes de 16 clubs.

PATINATGE ARTÍSTIC
El Club Patinatge Artístic Sagnier ha 
celebrat la seva trobada social, on totes 
les patinadores del club han exhibit les 
seves coreografies fetes especialment 
per a aquesta cita. El exercicis han seguit 
el fil conductor dels quatre elements 
de la natura: terra, foc, aire i aigua.



ELS EQUIPS SÈNIORS DELS VÍKINGS CELEBREN EL SUBCAMPIONAT
Temporada històrica per als equips sèniors masculí i femení dels Víkings Vòlei Prat, que han estat finalistes de les 
fases d’ascens a Primera Divisió. El pavelló del CEM Julio Méndez ha acollit un acte de celebració amb la presència 
de gran part de la base del club i representants de la Federació Catalana de Voleibol, de l’Ajuntament i amb un 
convidat d’excepció, l’exjugador i capità de la selecció espanyola Rafa Pascual.

EL CB PRAT BAIXA A LA LEB PLATA AMB 
UNA DARRERA JORNADA AGÒNICA
El Club Bàsquet Prat és un nou equip de la LEB Plata 
després de no poder evitar el descens en la darrera jornada, 
tot i guanyar el Huesca per 96-60. Els de Berrocal, però, 
necessitaven una derrota o de Iraurgi o d’Almansa. Els 
jugadors i part del públic van poder seguir sobre la pista el 
darrer quart dels altres dos partits: mitja hora llarga de nervis, 
tensió i esperances que es van esvair amb les ajustadísimes 
victòries d’Almansa —per 4 punts— i d’Iraurgi —per 3—.

FUSIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PRAT I L’ATLÈTIC PRAT 
DELTA
Dos clubs de futbol de la ciutat, l’Associació Esportiva 
Prat i l’Atlètic Prat Delta es fusionaran a partir 
de la temporada vinent. L’estructura de l’Atlètic 
s’incorporarà a la de l’AE Prat creant un sol club amb 
dues instal·lacions esportives, com són el Municipal 
Sagnier i el Julio Méndez. Les segones equipacions 
de la propera temporada seran de color vermell 
en deferència al llegat del club de Sant Cosme.

RECONEIXEMENT 
INSTITUCIONAL A 
L’EXPORTER TONI 
TEXEIRA
L’exporter de futbol pratenc Toni 
Texeira ha rebut un reconeixement 
oficial de l’Ajuntament per la seva 
trajectòria esportiva. Texeira, que va 
jugar molts anys a l’AE Prat, va disputar 
485 partits oficials i va aconseguir 2 
títols de lliga de 3a divisió, 3 ascensos 
i, en tres temporades, va ser el porter 
menys golejat de la categoria. A la foto, 
Texeira al saló de plens de l’ajuntament, 
acompanyat de l’alcalde, Lluís Mijoler, i 
la tinenta d’alcaldia de Benestar i Salut, 
Débora García. 



25 anys al 
servei de les 
persones amb 
discapacitat 
intel·lectual

La Fundació Rubricatus es va crear al 
Prat el 12 de juny del 1997. Al llarg de 
la seva trajectòria s’ha consolidat com 
a centre de referència per a persones 
amb discapacitat intel·lectual. 

Durant aquests anys, a aquestes 
persones usuàries i a les seves famílies 
els han sorgit diferents necessitats. Per 
aquest motiu, La Fundació Rubricatus 
ha evolucionat i ha incorporat dife-
rents serveis, que també han respost 
a les emergències que han aparegut 
a la societat. Un exemple ha estat el 
servei de càtering per a escoles i, so-
bretot, per a persones grans, ofert des 
de Rubricatus durant la pandèmia, 
per tal de trencar amb les desigualtats 
alimentàries. 

L’economia circular, 
nova línia de treball
L’entitat ha abastat nous àmbits de 

treball, com l’economia circular. Així, 
ha incorporat col·lectius que es tro-
ben dins del procés d’envelliment, 
mitjançant projectes com l’anomenat 
Re-cosir, que crea productes propis a 
partir de la recuperació d’excedent 
tèxtil. En aquest sentit, Rubricatus és 
una fundació que també aposta per 
la sostenibilitat, donant suport a l’or-
ganització d’esdeveniments entorn 
d’aquest valor. 

Formació i inserció 
en la restauració
Rubricatus ha prioritzat la formació 
adaptada a les necessitats de les seves 
persones usuàries i, per exemple, ho 
ha dut a terme dins els espais de res-
tauració que gestiona. Precisament, el 
darrer mes, la Fundació Rubricatus va 
inaugurar el Refugi del Ribera, la cafe-
teria del Centre Cívic Sant Jordi – Ribe-
ra Baixa. En aquest espai, les persones 
usuàries del Centre Ocupacional de 
l’entitat fan una formació prelaboral 
d’atenció a sala i manipulació de ma-
quinària de barra, per després passar 
al següent espai de restauració, situat 
al CEM Sagnier, on serveixen també 
menús. D’aquesta manera, es prepa-
ren per a la inserció final a qualsevol 
espai de restauració de la ciutat. 

 
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”

La Fundació 
Rubricatus

UNA ENTITAT 
SOCIAL CADA 
MES

Jordi García
Gerent de 
La Fundació 
Rubricatus

Quina intervenció fa La Fundació 
Rubricatus al llarg de les 
diferents etapes de la vida de 
les persones usuàries i les seves 
famílies?   
Per desenvolupar la seva activitat, 
Rubricatus manté un vincle 
amb diferents centres i entitats. 
Per exemple, la vinculació amb 
l’Escola Can Rigol ha estat 
històrica. Quan a l’alumnat se 
li acaba aquest període lectiu 
i és major d’edat, s’apropa a 
Rubricatus i aquí és on comença 
el seu recorregut, basat en les 
necessitats de la persona, per 
tenir un suport terapèutic, al 
servei del Centre Ocupacional, o 
bé una oportunitat formativa o 
laboral, que són els tres àmbits 
que treballa l’entitat: atenció 
terapèutica, formació i ocupació 
laboral.

Qui forma l’equip de Rubricatus?  
Tenim un equip d’unes 500 
persones, tant treballadores 
com persones usuàries i les 
seves famílies. I els fem un 
acompanyament personalitzat i 
amb una mirada d’actualitat.

Què fareu per celebrar aquests 
25 anys?  
Estem elaborant un calendari 
d’activitats que s’inicia al juny 
del 2022 i finalitza al juny del 
2023. Volem aconseguir una 
alta participació ciutadana 
en cadascuna de les activitats 
proposades. Us puc avançar 
que per al 12 de juny estem 
organitzant una caminada popular 
amb motiu de l’inici dels actes del 
25è aniversari, on volem convidar 
entitats locals i veïnat.



De vegades la vida fa un gir i tot d’una un daltabaix ho 
fica tot del revés. Aquest és el cas de l’Olivia i en Tim, que 
hauran de començar de nou quan siguin desnonats de casa. 
T’imagines quedar-te al carrer?  Però l’Olivia decidirà que en la 
pel·lícula de la seva vida, ella serà la guionista i el seu germà, 
l’estrella. Amb el poder de la imaginació i la col·laboració 
d’amics i veïns, tot podria tornar a ser com abans. 

NOTA: Llibre recomanat per la Biblioteca Antonio 
Martín (ubicada al Cèntric Espai Cultural)

La biblioteca us recomana:

Un grup d’alumnes de 3r d’ESO 
de l’Institut Salvador Dalí ha 
preparat activitats i vídeos 
stopmotion per a alumnes de 
primària de les escoles Josep 
Tarradellas i Charles Darwin. Així 
els han explicat la importància 
de consumir menys plàstics i de 
reciclar els que utilitzem a diari. 
Per exemple, que les tortugues 
marines se’ls mengen perquè 
pensen que són algues!

Aquesta activitat forma part del 
programa de servei comunitari 
ambiental, que s’ofereix a les 
escoles cada curs. Si us interessa 
aquest programa o d’altres en 

   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!
Fem pinya contra el consum de 
plàstics!

clau ambiental, com ara tenir 
cura d’alguns espais naturals o 
la platja, pregunteu als vostres 
tutors i tutores.

Més 
informació 
a través 
d’aquest QR Altres activitats 

que podeu fer



Cada mes, un/a artista del Prat 
crea un dibuix perquè el pugueu 
omplir de color. Aquest l’ha fet la 
Marta Mouns, directora d’art de la 
nova associació audiovisual 
El Invernadero Films. 


