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[ Bombers Prat 933791081
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[ Aeroport 902404704
[ Aigües del Prat 934793535
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933705152
[ Butà 936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 

934791670
[ CAP Ramona Via 933704101
[ Cases d’en Puig, 933790050

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

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Palmira Domènech  934794535
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237
[ Centre d’Urgències d’Atenció

Primària-CUAP Disset
de Setembre 933703018

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

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

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

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

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina Municipal 933790050 

d’Informació de Sant Cosme  
ext. 5900

[ Oficina de Recaptació 934729243
[ Oficina de Treball

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta

d’estris vells 934794544
[ Tanatori 934780831
[ Taxis 933701611 
 931131006
[ Teatre L’Artesà  934794506
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a emergencia climática es 
una evidencia. Aunque al-
gunos la quieran negar, los 
efectos de unas políticas y 
de una forma de economía 
que han sido destructivas 

con la naturaleza se hacen notar ahora, este 
verano, en el que estamos registrando tem-
peraturas récord. Y aquí, en las playas de 
toda Cataluña y especialmente las del Delta 
del Llobregat, que sufren un grave problema 
de regresión frente a la que desde el Ayun-
tamiento estamos reclamando soluciones 
urgentes y estructurales.

No podemos seguir destruyendo nuestra 
casa, no podemos seguir incentivando viejos 
modelos nocivos y superados. Es necesario 
cambiar nuestra relación con la naturaleza. 
Nos va la vida. Y por eso es tan importante 
el hito que acaba de conseguir la ciudad 
de El Prat: después de mucho tiempo recla-
mándolo desde el Ayuntamiento y desde 
la calle, la Generalitat se ha comprometido 
públicamente y en El Prat a doblar los espa-
cios naturales protegidos del Delta. Esto los 
blinda un poco más frente a amenazas como 
la de la ampliación del aeropuerto y supone 
una garantía de futuro. Es un paso impor-
tantísimo. Histórico. Pero un primer paso: 
ahora hace falta seguir trabajando y desde 
el Ayuntamiento seguiremos presionando 

para que se desarrollen las herramientas no 
sólo para proteger más territorio, sino para 
protegerlo mejor. Porque en El Prat estamos 
demostrando, ante los que nos querrían re-
signados, que es posible.

Defender al Delta es defender el planeta, 
y es también defender la calidad de vida en 
nuestra ciudad. Y esto se hace especialmen-
te patente en verano. A pie, en bicicleta, es 
con el buen tiempo cuando más apetece 
disfrutar de nuestros espacios naturales, de 
nuestros pinares, y de nuestra playa.

Nuestro entorno es clave para disfrutar del 
verano. Como también lo son los casales y 
colonias que apenas arrancan ahora que re-
cibís esta revista, y que son fruto del esfuer-
zo y dedicación de decenas de entidades de 
ocio, deportivas y culturales de nuestra ciu-
dad. A todas ellas, muchas gracias por prepa-
rar un año más una gran oferta. Esta oferta se 
completa con el Estiu + jove, una iniciativa 
para ofrecer un ocio saludable a jóvenes de 
entre 15 y 25 años que lanzamos el año pa-
sado y que mantenemos.

Éstas son sólo dos de las iniciativas con 
las que, desde el Ayuntamiento, trabajamos 
para que todo el mundo disfrute al máximo 
de los meses de calor.

¡Feliz verano!

L
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

Una fita històrica 
            per al Delta

emergència climàtica és 
una evidència. Encara que 
alguns la vulguin negar, els 
efectes d’unes polítiques 
i d’una forma d’economia 
que han estat destructives 
amb la natura es fan notar 

ara, aquest estiu, en què estem registrant 
temperatures rècord. I aquí, a les platges de 
tota Catalunya i especialment les del Delta 
del Llobregat, que pateixen un greu pro-
blema de regressió davant de la qual des de 
l’Ajuntament estem reclamant solucions ur-
gents i estructurals.

No podem seguir destruint casa nostra, 
no podem seguir incentivant vells models 
nocius i superats. Cal canviar la nostra relació 
amb la natura. Ens hi va la vida. I per això és 
tan important la fita que acaba d’aconseguir 
la ciutat del Prat: després de molt de temps 
reclamant-ho des de l’Ajuntament i des del 
carrer, la Generalitat s’ha compromès públi-
cament i al Prat a doblar els espais naturals 
protegits del Delta. Això els blinda una mica 
més davant d’amenaces com la de l’amplia-
ció de l’aeroport i suposa una garantia de 
futur. És un pas importantíssim. Històric. 
Però un primer pas: ara cal seguir treballant 
i des de l’Ajuntament seguirem pressionant 

perquè es desenvolupin les eines no només 
per protegir més territori, sinó per protegir-lo 
millor. Perquè al Prat estem demostrant, da-
vant dels que ens voldrien resignats, que és 
possible.

Defensar el Delta és defensar el planeta, 
i és també defensar la qualitat de vida a la 
nostra ciutat. I això esdevé especialment 
palès a l’estiu. A peu en bicicleta, és amb el 
bon temps quan més ve de gust gaudir dels 
nostres espais naturals, de les nostres pine-
des, i de la nostra platja.

El nostre entorn és clau per gaudir de l’es-
tiu. Com també ho són els casals i colònies 
que tot just arrenquen ara que rebeu aques-
ta revista, i que són fruit de l’esforç i dedica-
ció de desenes d’entitats de lleure, esportives 
i culturals de la nostra ciutat. A totes elles, 
moltes gràcies per preparar un any més una 
gran oferta. Aquesta oferta es completa amb 
l’Estiu + jove, una iniciativa per oferir un oci 
saludable a joves d’entre 15 i 25 anys que 
vam llençar l’any passat i que mantenim.

Aquestes són només dues de les iniciati-
ves amb què, des de l’Ajuntament, treballem 
perquè tothom gaudeixi al màxim dels me-
sos de calor.

Bon estiu!

L’



olònies, casals, cam-
pus esportius, nata-
ció, vela, teatre, mú-

sica, dibuix i pintura, pàdel i moltes 
propostes més constitueixen l’oferta 
d’activitats d’estiu infantils i juvenils 
que l’Ajuntament i entitats del Prat 
posen a disposició dels pratencs i les  
pratenques més joves, i que han co-
mençat a partir d’aquest 27 de juny.

A data 16 de juny, gairebé 3.000 
infants i joves de la ciutat ja s’havien 
inscrit en algun d’aquests casals i acti-
vitats, pràcticament el triple que l’any 
fort de pandèmia, el 2020. Si mirem 
les inscripcions per activitats i no per 
persones, fins a mitjan juny se n’ha-
vien fet gairebé 8.900, també moltes 
més que fa dos anys, i similar a l’any 
passat.

Recordeu que fins al 
setembre estan 
obertes les inscripcions 
per a les activitats que 
més us interessin, i 
que podeu trobar a 
través d’aquest QR 

C
Un estiu 
farcit 
d’activitats

Més ajuts municipals per a 
activitats d’estiu i extraescolars 
Justament perquè cap infant ni jove es quedi sense activitats d’estiu 
—o d’extraescolars durant el curs—, el Ple Municipal ha aprovat 
destinar 214.000 euros al lleure socioeducatiu. En el cas de les 
activitats d’estiu, el nombre de sol·licituds d’ajut ha augmentat des 
de les 1.235 de l’any passat fins a les 1.575 d’enguany. El nombre 
d’ajuts atorgats per realitzar-les també ha passat de 921 a 1.159 en 
el mateix període.



dolescents i joves 
—no només els 
infants— també 

disposen d’una programació d’activi-
tats que l’Ajuntament ha pensat per a 
aquest estiu. Són propostes divertides, 
saludables i gratuïtes.

Al requadre de la dreta 
trobareu algunes activitats 
de Viu l’Estiu Jove. Les podeu 
consultar totes amb detall a  
elprat.cat/viulestiujove. 

A
Patis oberts 
De dilluns a divendres, de 10 
a 22 h durant els mesos de 
juny i juliol i des de les 10 a 
les 21 h al setembre: Escola 
del Parc, Escola Bernat Metge, 
Institut Escola Pepa Colomer, 
Escola Jacint Verdaguer, 
Escola H. Josep Tarradellas i 
Escola Charles Darwin.

Propostes estiuenques per 
a joves de 12 a 25 anys

VIU L’ESTIU JOVE
Algunes activitats del 27 de juny al 29 de juliol

Tenis platja
Dimarts, 19 h, pistes de vòlei de la 
platja del Prat

Training Dance
Dijous (només juliol), 18.30 h, 
plaça de la Remodelació

Boxa
Dimecres, 18 h, CEM Sagnier. 
Cal inscripció prèvia a l’OMISC: 
c. Riu Llobregat, 93, 
tel. 933 790 050, ext. 5900.

Tardes Joves
Cada dimarts al CC Jardins de la 
Pau; els dimecres, al CC Palmira 
Domènech, i els dijous, al CC Sant 
Jordi – Ribera Baixa

Especial Tardes Joves:. Cosmètica natural: 1 de juliol,  
18.30 h, El Lloro. Slackline: 8 de juliol, 18.30 h, 
pl. Catalunya. “Decorem amb grafits”: 13 de 
juliol, 18 h, jardins del Cementiri 
Vell. Jocs d’aigua: 21 de juliol, 17.30 h, 
CC St. Jordi – Ribera Baixa

Nàutiques
Dilluns i dimecres de juny i 
juliol, de 17 a 18 h (punt de 
trobada: passarel·la 13 de la 
platja). Cal inscripció prèvia a la 
secció d’Esports i a El Lloro.

Zumba
Dilluns i dijous, 18 h, 
CEM Estruch

Body Combat / Body Balance
Dimarts, 18 h, CEM Estruch

Multiesport
De dilluns a dijous, 19 h, 
CEM Estruch

“Nedo lliure”
De dilluns a dijous, 19 h,
CEM Fondo d’en Peixo (accés a 
la piscina a partir dels 14 anys)

Street Workout
Dilluns i dimecres, 19 h, 
parc Nou

Vòlei platja
Dijous, 19 h, pistes de vòlei de la 
platja del Prat



Comença l’aportació 
de sorra a la platja
Finalment, el Port de Barcelona ha pogut minimitzar 
el problema burocràtic que tenia i l’aportació de sorra 
a la platja del Prat es farà abans del previst, ja que 
començarà la darrera setmana de juny. Les tasques 
duraran fins a mitjans de juliol i s’hi abocaran 
100.000 m3 d’arena, 20.000 més dels previstos 
inicialment. L’aportació començarà entre els accessos 
20 i 19 i s’anirà desplaçant cap al nord. L’Ajuntament 
ha lamentat el retard i ha tornat a reclamar solucions 
estructurals a la regressió costanera.

Refugios climáticos
En previsión de nuevas olas de calor, el Ayuntamiento de 
El Prat ha identificado una serie de refugios climáticos 
en la ciudad, espacios con temperatura y entorno 
confortables a donde la ciudadanía se puede dirigir 
en caso de necesidad. Los refugios climáticos pueden 
ser tanto los equipamientos con aire acondicionado 
—centros cívicos, culturales y deportivos y el Casal de 
la Gent Gran El Remolar— como los espacios públicos 
sombreados y con bancos y fuentes de agua. En 
caso de nuevas olas de calor, se puede preguntar 
al Ayuntamiento (93 379 00 50, elprat.cat) qué 
equipamientos se hallan abiertos en cada momento 
(algunos ampliarán su horario y día de apertura si 
es necesario, pensando especialmente en personas 
mayores, enfermas, embarazadas, niños y niñas de corta 
edad...). En caso de ola de calor hay que beber mucha 
agua, refugiarse del sol y evitar el ejercicio físico.



    

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
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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

L’estiu ja és aquí! És el moment d’aprofitar el temps lliure, sortir al carrer i gaudir de la música, 
el teatre o el cinema. De divertir-se en família, amics o amb els petits de la casa. De viure la 
cultura popular de la ciutat. De descobrir o practicar aficions.

Un estiu per gaudir.  Viu l’estiu!   Viu la cultura al Prat!



Fira de la Palmira

El Centre Cívic i els jardins del Cementiri 
Vell s’omplen d’activitats, en una jornada 
plena de propostes dels grups i persones 
que donen vida a la Palmira. Activitats 
familiars ben refrescants durant el matí, 
la Colla del Traje i un dinar en companyia 
al migdia i acabarem la jornada amb una 
sobretaula musical. 

Centre Cívic Palmira Domènech
Dissabte 2 de juliol, de 10.30 h a 17.30 h

39è Pratimag
Presentació de les imatges finalistes i 
guanyadores del 39è concurs estatal de 
fotografia Pratimag.  
Organització: Agrupació Fotogràfica Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau
Des de l’1 de juliol al 4 de setembre
Inauguració: divendres 1 de juliol, a les 19 h

Aesthetic 
antropology

ANNA SÀNCHEZ
L’Anna Sànchez, 
estudiant d’últim 
curs de cant Modern 
i Jazz a l’Escola 
Superior d’Estudis 

Musicals (ESEM), oferirà el seu concert de 
final de grau.
La Capsa. Divendres 1 de juliol, a les 20 h

Enribera’t a la 
fresca

Nit de teatre, música i dansa protagonitzada 
per integrants de les companyies Puro 
Teatro, Lokha’s, La Noria, ETC i Sant Jordi 
Teatre; els grups de dansa Cherry Girls, 
Bollywood i Aire Flamenco; i els grups 
musicals L’Orquestra de Barri, Krestatum i 
Nakhil. 
Espectacle creat per les mateixes 
companyies i grups amb l’acompanyament 
de Butai Produccions.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 1 i 8 de juliol, a les 20 h

Divendres 30 de juny
18.30 h, TABALADA D’ANUNCI DE 
LA FESTA. Sortides des de la pl. Joan 
Garcia Nieto i la pl. Constitució fins a 
arribar a la pl. de la Vila

20 h, ASSAJOS OBERTS DE LES 
ENTITATS a pl. de la Vila, c. de Jaume 
Casanovas i pl. Xavier Ruiz Millán 

Divendres 1 de juliol
19 h, PLANTADA DEL SEGUICI 
POPULAR FESTIU al c. Sant Pere

19.30 h, CERCAVILA fins a arribar a la 
pl. de la Vila 

20 h, LLUÏMENTS I BALLADA 
CONJUNTA a la pl. de la Vila. A 
continuació, CASTELL DE FOCS I 
CERCATASQUES
23 h, CORREFOC des de pl. de la Vila 
fins a arribar al parc Fondo d’en Peixo

Dissabte 2 de juliol
08 h, MATINADES GRALLERES, 
des de la pl. Blanes fins arribar a La Nau

9.30 h, TROBADA TRABUCAIRE I 
CERCAVILA, des del parc Fondo d’en 
Peixo fins a la pl. de la Vila

11 h, TRONADA I REPIC DE 
CAMPANES a la pl. de l’Església

11.15 h, BALLADA DE GALA a la 
pl. de la Vila

12.30 h, CERCAVILA BASTONERA 
des de la pl. de la Vila fins a la pl. Xavier 
Ruiz Millán

Festes de Sant Pere i Sant Pau
Del 30 de juny al 3 de juliol, la Federació d’Entitats El Nus recupera les festes de Sant 
Pere i Sant Pau amb un programa d’activitats on participen totes les colles i entitats 
de cultura popular i tradicional de la ciutat. 

17 h, CERCAVILA CASTELLERA.
A continuació, DIADA D’ANIVERSARI 
CASTELLERS DEL PRAT a la pl. de la 
Vila 

19.30 h, PLANTADA DE GEGANTS 
a la pl. de la Vila. A continuació, 
PASSADA GEGANTERA des de la 
pl. de la Vila fins a arribar a la pl. Xavier Ruiz 
Millán, on es farà la BALLADA FINAL
22 h, CARRETILLADA. CERCAVILA 
d’inici des de la pl. Xavier Ruiz Millán 
fins al c. Jaume Casanovas, on es farà 
la CARRETILLADA. A continuació, 
tornada a la pl. Xavier Ruiz Millán

23 h, FESTA amb música i DJ a La Nau de 
Cultura Popular

Diumenge 3 de juliol
18 h, ANIMACIÓ INFANTIL a la pl. de la 
Vila

19 h, BALLADA DE SARDANES a la 
pl. de la Vila

20.30 h, LLUIMENTS FINALS a la 
pl. de la Vila

21 h, CASTELL DE FOCS a la 
pl. de l’Església

Tot el programa a elprat.cat/viulacultura



FESTIVAL DE POESIA

Anna Gual, Jaume 
Coll i Anna Gas 

Arribem a la 16a edició del Festival de 
Poesia. Un festival que edició rere edició, 
converteix la poesia en protagonista 
indiscutible dels vespres d’estiu al Prat. 
En la primera sessió, els jardins de Torre 
Muntadas s’ompliran amb els versos i 
textos d’aquests joves poetes.
Jardins del Centre d’Art Torre Muntadas 
Dimarts 5 de juliol, a les 21 h

Geocaching 
Jardins de la Pau 

Activitat lliure 
per jugar a 
descobrir 
uns codis 
amagats 
amb l’ajuda 
del GPS del 

nostre mòbil. Aquests codis ens obriran 
un món de Realitat Augmentada (AR) ple 
de pistes per seguir la gimcana.  El joc 
es desenvolupa al centre cívic i voltants: 
barri de Jardins de la Pau, Cases de la 
Seda, Barceloneta...
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimecres 6 de juliol, a les 18 h

Remeis naturals 
per sobreviure a 
l’estiu
Taller teòric i pràctic per conèixer els 
beneficis d’algunes plantes medicinals 
per poder combatre la calor estiuenca i 
els mosquits. Al llarg d’aquesta estona, 
s’aprendrà a fer remeis i preparats 
naturals molt útils. 
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dimecres 6 de juliol, a les 18 h
Preu: 8 €

 

Festival 2022 RV 
Festival de final de curs sota la direcció 
de Raquel Vázquez. 
Organització: AV Sant Cosme i Sant 
Damián
El Modern. Dissabte 2 de juliol, a les 18 h 
Entrada: 5,5 €

#orgullprat a La 
Capsa
La Capsa celebra 
l’Orgull amb una 
sessió de DJ i 
música petarda, 
una carrera de 

talons (porteu-los de casa!) i alguna 
sorpresa més! 
La Capsa. Dissabte 2 de juliol, a les 21 h

Hoy no me puedo 
levantar

Festival de final de 
curs de La Beat 
Urban, sota la 
direcció de Berto 
Bárez. 

El Modern
Diumenge 3 de juliol, a les 17.30 h
Entrada: 9,5 €

TEATRE A L’OMBRA 

Valeria Castro 
presenta 
“chiquita”

Guitarra i una veu dolça commovedora. 
Només amb això aquesta joveníssima 
artista captiva a qui l’escolta en directe. 
Serà, sens dubte, una nit màgica d’estiu al 
Pati de L’Artesà.
Pati de L’Artesà
Diumenge 3 de juliol, a les 20 h

Concerts al 
Porxo

El cor d’adults 
de L’Escola 
d’Arts en Viu 
tanca el cicle 
d’actuacions 
d’estiu amb 

aquest petit concert al porxo posterior de 
Torre Balcells.

L’Escola d’Arts en Viu
Dilluns 4 de juliol, a les 20 h

CIRC EN FAMÍLIA

Aeris

Força, resistència, agilitat, equilibri 
i treball en equip són les habilitats i 
capacitats que posarem en pràctica en 
aquesta sessió.
Adreçat a famílies amb infants de 6 a 
10 anys. 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 5 de juliol, a les 17.30 h
Entrada: 2 € per infant/sessió

Tardes en 
família a la plaça
Jocs, tallers, balls i moltes més activitats 
per gaudir d’una tarda agradable en 
família! Tots els dimarts de juliol. 
Adreçat  a infants fins a 12 anys. 
Plaça de la Remodelació
Dimarts 5 de juliol, a les 18.30 h

App’s per viatjar
Aprèn a utilitzar les aplicacions més 
interessants per preparar el teu proper 
viatge: mapes i rutes, punts d’interès, 
allotjaments o experiències d’altres 
visitants. 
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimarts 5 de juliol, a les 19 h



CINEMA I MÚSICA

Ivó Valdivielso 
i el cinema 
d’Agustí Casas

L’Ivó, incasable trobador  de nous sons a 
partir de la tecnologia, es confeccionarà 
un set  especial per l’ocasió on podrem 
escoltar sintetitzadors analògics, caixes 
de ritmes i sons espectrals que seran la 
banda sonora de la producció audiovisual 
de l’Agustí Casas. 

La Capsa
Dimecres 6 de juliol, a les 22 h

Juguem a 
videojocs
Vine a Jardins de la Pau a videojugar en 
família!

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 7 de juliol, a les 11 h

Micro Obert 
amb el Kaddish
Aquest estiu, el Teatre Kaddish ens 
proposa un vespre de micro obert als 
jardins de Torre Muntadas. 

Jardins de Torre Muntadas 
Dijous 7 de juliol, a les 19 h

Sant Pollín 
Tornen els actes festius al voltant del 
Pollo del Prat. 
Consulta tota la programació d’actes a 
www.santpollin.cat.
Organització: Colla de Diables del Prat 

Des del dijous 7 fins al diumenge 10 de 
juliol

#NODJSESSION

Luibass, Eidrien, 
RubioPlatino, 
DJ Jota i DJ Loish 
Els DJ Luibass, RubioPlatino, DJ Jota, 
DJ loish i Eidrien punxaran per primer 
cop després de participar en el taller de 
DJ amb Albert Gracia. 

La Capsa. Divendres 8 de juliol, a les 21 h

VIU L’ÒPERA

I puritani, de Vicenzo 
Bellini 
Projecció des 
del Teatro 
Real de Madrid 
d’aquesta 
celebrada òpera 
coneguda com 

una de les joies del Romanticisme. Una 
història d’amor on es barregen passió, 
traïció i bogeria.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 8 de juliol, a les 21 h

Vermuts & 
sèries

Tornen els 
Vermuts & 
sèries a la 
terrassa de la 
Palmira! Fem 
un tomb pel 

món de les sèries i en la primera sessió 
parlarem de sexualitat amb Guillem F. 
Marí, Pere Solà i l’Alba Riera.

Centre Cívic Palmira Domènech
Dissabte 9 de juliol, a les 12 h

Cova del foc:
Pandora
Representació de foc i diables, creació de 
la Colla de Diables del Prat. Final de festa 
amb música.
Organització: Colla de Diables del Prat 

Parc Fondo d’en Peixo
Dissabte 9 de juliol, a les 22 h

#DEMO 

The Spammers

Més projecte #Demo amb músiques de 
la ciutat. En aquesta ocasió amb The 
Spammers: power pop, punk rock… 
Spamm Sound per fer-vos gaudir!

La Capsa
Dissabte 9 de juliol, a les 22 h

Ball d’estiu  
Vine a escoltar la música en directe del 
Duet Alma, a moure el cos o el que et 
vingui de gust. Ens ho passarem molt bé!
Activitat adreçada a persones majors 
de 60 anys. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 10 de juliol, a les 18 h
Entrada: 2.5 €

TEATRE A L’OMBRA 

MiraT
CIRC PÀNIC

Un joc de mirades encreuades. Un home 
enfrontat a una gran balança al bell mig 
del Patí de L’Artesà. Una oportunitat 
per reflexionar sobre un mateix, sense 
supèrbia, amb humor i frescor. Música en 
directe

Pati de L’Artesà
Diumenge 10 de juliol, a les 20 h



CIRC EN FAMÍLIA

Màgia
En aquesta 
sessió 
fabricarem i 
aprendrem  jocs 
de màgia.  

Adreçat a famílies amb infants de 6 a 
10 anys. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 12 de juliol, a les 17.30 h
Entrada: 2 € per infant/sessió

FESTIVAL DE POESIA

Poetry Slam 
amb Salva Soler, 
Isa García i 
Pablowski

La segona sessió del Festival de Poesia 
s’apropa a una de les branques de la 
poesia que està tenint més impacte en 
els darrers anys, l’slam poetry, de la mà 
d’alguns dels màxims representants 
d’aquest corrent en el panorama actual: 
Salva Soler, Isa García i Pablowski.

Pl. Porxada del Cèntric Espai Cultural
Dimarts 12 de juliol, a les 21 h

Tardes en 
família a la plaça
Plaça de la Remodelació
Dimarts 12 de juliol, a les 18.30 h

Collaret 
artesanal
Taller per aprendre a dissenyar i crear 
collarets artesanals tot posant en 
pràctica una tècnica de nusos.  

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Dimecres 13 de juliol, a les 18 h
Preu: 11 €

Construeix la 
teva càmera de 
fotos Pinhole

Taller familiar 
on construirem 
una càmera de 
fotos a partir 
d’una capsa de 
cartró o una 

llauna de refresc, farem fotos amb ella i 
les revelarem. 
Adreçat a famílies amb infants a partir de 
6 anys.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimecres 13 de juliol, a les 18.30 h

CINE CLUB 

Chavalas

2021, Espanya
Marta mira d’obrir-se pas en el món de la 
fotografia, però les coses no li van gaire 
bé i es veu obligada a tornar al barri on va 
créixer. Allà es retrobarà amb la família i 
les amigues de tota la vida.

Cinema Capri 
Dimecres 13 de juliol, a les 19.30 h

CINEMA I MÚSICA  

Carlos Garcia 
Reche i el cinema 
de Pau Giralt
El Carlos Garcia, compositor i 
pianista enamorat de les melodies 
més barroques fins als espais sonors 
més contemporanis, posarà el so del 
seu piano, alterat per efectes i sons 
ultraprocessats, al servei de l’obra 
audiovisual d’en Pau Giralt. 

La Capsa
Dimecres 13 de juliol, a les 22 h

Pícnic de colors

Espai de trobada a la terrassa del centre 
cívic per a totes les edats, on celebrar la 
diversitat de gènere amb la música dels 
DJ AstraZeneca & Moderna, tallers i 
bona companyia! 
Organitzat amb l’Associació Orgull Pota 
Blava.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dijous 14 de juliol, a les 19 h

Viu l’estiu a 
Instagram
#elpratpelmon és el nou concurs fotogràfic a 
la nostra ciutat. Comparteix a Instagram el teu 
estiu: si gaudeixes de la platja del Prat, d’un 
vespre a una terrassa, si descobreixes nous 
indrets o viatges per la resta del món.
Busquem fotografies divertides, boniques o 
insòlites, que mostrin com gaudeixen de l’estiu 
els pratencs.
 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



Micro Obert 
amb el Kaddish
Jardins de Torre Muntadas 
Dijous 14 de juliol, a les 19 h

La Memesfera: 
l’humor a la 
xarxa

Quin va ser el 
primer meme 
de la història? 
Com ha anat 
evolucionant 
el nostre 
sentit de 

l’humor? Xerrada improvitzada sobre 
memes, folklore digital i humor a Internet.
Amb @Mercrominah, @femme.sapiens, 
@ivanbravo_ @albertriballo, @ gabrigzz i 
@Otraputacuentadedibujos 

Centre Cívic Palmira Domènech
Divendres 15 de juliol, a les 18 h

LA NIT EN DANSA 2022

Cossos presents 
Espectacle 
de dansa 
fruit del 
treball 
comunitari 
de creació 

amb el coreògraf, ballarí i compositor 
Sebastián García Ferro i en el que han 
participat més d’una vintena de persones 
no professionals. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Divendres 15 de juliol, a les 22 h 

ENCREUAMENTS
Exposició que gira 
entorn de l’evolució 
demogràfica del 
Prat des dels 
origens, amb els 
primers pobladors, 
fins al segle XXI. 

Cèntric Espai Cultural
Fins al 5 de novembre

Vermuts & 
sèries 
Farem un tomb pel món de les sèries 
parlant sobre l’humor amb Sílvia Comet, 
Carlos Perelló i Víctor Sala, prenent un 
vermut a la terrassa de la Palmira. 

Terrassa del Centre Cívic Palmira 
Domènech. Dissabte 16 de juliol, a les 12 h

Ràdio Hangar en 
directe! 

L’últim 
episodi de la 
temporada 
de Ràdio 
Hangar, serà 
en directe a 
La Sala de 

La Capsa, amb públic i més local que 
mai. A més, després veurem una mostra 
d’artistes urbans locals.  

La Capsa. Dissabte 16 de juliol, a les 18 h

Cash Caravan
en concert 

Concert 
d’aquesta 
banda de 
rock i pop 
local on faran 

un recorregut per  èxits nacionals i 
internacionals, d’avui i de sempre. 
També trobareu paradetes de firaires i 
comerciants del Prat.

Pl. del Barri (c. Riu Llobregat, 96)
Dissabte 16 de juliol, a les 21 h

TALLER AMB MUCHA MUCHACHA

Festa d’Estiu 2022
Activitat 
complementària 
a la presentació 
de l’espectacle 
Volumen 1, 
de Mucha 

Muchacha, que es farà la tarda del mateix 
diumenge al Pati de L’Artesà.

Teatre L’Artesà
Diumenge 17 de juliol, a les 10.30 h

Gran finale
LAKALI COMPAÑÍA

El coreògraf pratenc Vicente Roldán 
presenta la seva creació a l’espai públic, 
format pel qual va ser pensada.  
Una peça en la qual es barregen diferents 
llenguatges escènics.

Pati de L’Artesà
Diumenge 17 de juliol, a les 20 h

#NODJSESSION

Raquel RV
NoDJSession amb Raquel RV, ballarina i 
coreògrafa de RV Dance. 

La Capsa 
Diumenge 17 de juliol, a les 20 h

TEATRE A L’OMBRA 

Volumen 1
MUCHA MUCHACHA

Peça de dansa contemporània. Una 
declaració d’intencions al voltant del 
moviment, la comunitat, la feminitat i el 
ritu. 
Volumen 1 posa en valor diferents 
situacions humanes aparentment 
senzilles com el d’un grup d’amigues que 
canten recordant una cançó, una trucada 
telefònica que ho canvia tot, una trobada 
que acaba en celebració o una confessió 
en la intimitat.

Pati de L’Artesà
Diumenge 17 de juliol, a les 20.20 h



CIRC EN FAMÍLIA

Equilibris
Exercicis 
d’habilitat 
física adoptant 
posicions diverses 
i fent moviments 
enrevessats 
tot mantenint 
l’equilibri.
Adreçat a famílies 
amb infants de 6 a 
10 anys. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 19 de juliol, a les 17.30 h
Entrada: 2 € per infant/sessió

Tardes en 
família a la plaça
Plaça de la Remodelació
Dimarts 19 de juliol, a les 18.30 h

FESTIVAL DE POESIA

Himnes de Fata 
Morgana,  amb 
David Castillo i 
Xarim Aresté

Recital a duet ple de vitalisme i una 
mirada creativa sobre el desastre. Un 
diàleg en què guitarres i veus estableixen 
complicitats amb el públic. I és, també, la 
celebració d’una casualitat, el fruit d’una 
col·laboració després d’anys d’afinitats i 
una reivindicació de la soledat creativa.

Plaça porxada del Cèntric Espai Cultural
Dimarts 19 de juliol, a les 21 h

ESPECTACLE FAMILIAR

Utinghami, el rei 
de la boira

Divertidíssima, participativa i dinàmica 
adaptació́ teatral i musical del llibre 
Utinghami, el Rei de la boira. Un 
espectacle amb música en directe, teatre 
i titelles 
Recomanat per a famílies amb infants a 
partir de 3 anys. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimecres 20 de juliol, a les  19.30 h

CINEMA I MÚSICA

Ona  i el cinema 
de Jose Lluis 
Montes
L ‘Ona (Mariona Juan), DJ i productora 
de música electrònica, posarà el seu 
imaginari sonor i l’immòtica dels ritmes 
més minimalistes al servei de l’obra d’en 
Jose Luís Montes. 

La Capsa
Dimecres 20 de juliol, a les 22 h 

Micro Obert amb 
el Kaddish
Jardins de Torre Muntadas 
Dijous 21 de juliol, a les 19 h

#NODJSESSION

Mel Víctor 
El duo format per Mel Rodríguez i Víctor 
Cobo ens oferirà una sessió de DJ, la 
millor manera de passar una nit d’estiu.

La Capsa
Divendres 22 de juliol, a les 21 h 

#DEMO 

Zick & Soul
Grup de 
versions 
format per 
músics 
pratencs, 
provinent 
de diferents 

formacions, que fusiona estils des 
del rock i l’indie nostres fins a grups 
internacionals.

La Capsa
Dissabte 23 de juliol, a les 22 h

TEATRE A L’OMBRA 

Maña
CIA. MANOLO ALCÁNTARA

Un dels creadors de circ més particulars 
i reconeguts de la contemporaneïtat 
omplirà el Pati de L’Artesà amb el 
muntatge d’un arc gegant. Enginy, 
procés, diàleg els objectes, instal·lació. 
Maña. 

Pati de L’Artesà
Diumenge 24 de juliol, a les 20 h

Tardes en 
família a la plaça
Plaça de la Remodelació
Dimarts 26 de juliol, a les 18.30 h

Micro Obert 
amb el Kaddish
Jardins de Torre Muntadas 
Dijous 28 de juliol, a les 19 h



#NODJSESSION

Alex Yamuza 
Una sessió 
que anirà des 
del trap de 
carrer i el pop 
més petardo 
fins a techno 
berlinès, 

pujant d’intensitat amb temes per a tots 
els gustos i no deixar de ballar. 

La Capsa
Divendres 29 de juliol, a les 21 h

CONCERT FAMILIAR

La bona vida
2PRINCESESBARBUDES 

Després d’explicar-nos els secrets 
de la nit i de volar com orenetes, les 
2princesesabrbudes es posen dins la pell 
dels primers humans per explicar-nos 
la seva vida i costums. Un concert per a 
tota la família amb cançons pop plenes 
d’humor tocades amb instruments petits 
i de joguina.
Espectacle recomanat a partir de 6 anys.

Cèntric Espai Cultural
Dijous 1 de setembre, a les 19 h

#DEMO 

Drop Band 
Drop Band 
neix amb 
l’única 
intenció de 
passar-ho bé 
fent música. 
Un recorregut 

funkie de hits de tots els temps, des de 
The Beatles fins a Adele, passant per 
Queen, Prince o Stevie Wonder.

La Capsa
Divendres 2 de setembre, a les 22 h

The Blue Majer’s 
La banda 
pratenca 
torna a 
l’escenari 
amb el seu 
repertori 
de versions 

de rock&roll i música pop dels 50 i 60 ‘s. 
Músics veterans que demostren que la 
música no entén d’edats ni d’èpoques. 

Pati de L’Artesà
Dissabte 3 de setembre, a les 20 h

Guateque 
Varietés 
CIA. TRANSTORNÉS

Una festa on farem un recorregut musical 
per les cançons que han format part de la 
nostra vida. Dues vedettes esbojarrades 
ens faran riure i ens vindran a recordar 
que “la vida es una tómbola de luz y de 
color”.
Activitat adreçada a majors de 18 anys.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Divendres 9 de setembre, a les 19.30 h
Entrada: 2.5 €

#NODJSESSION

DJS Sabatetes 
Aquestes 
dues 
“amiguíssimes 
que menjaven 
polvorons 
a la sortida 
del insti”, 

seran les encarregades d’aquesta 
#NoDjSession.

La Capsa
Divendres 9 de setembre,  a les 21 h

#DEMO 

Marc Mata

Marc Mata és un cantautor de folk 
alternatiu en anglès, del Prat, amb 
influències com Ben Howard, Bon Iver i 
José González. 

La Capsa
Dissabte 10 de setembre, a les 22 h

El Prat pel món
Inauguració de l’exposició amb les 
imatges seleccionades del concurs 
fotogràfic estiuenc a Instagram 
#elpratpelmon i entrega de premis a les 
imatges guanyadores.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Divendres 16 de setembre, a les 19 h 

KIT Party
El Klub Infantil Tecnològic us convida a 
la primera KIT Party, on participareu en 
un Escape Room tecnològic per posar a 
prova el vostre enginy en família. 
Activitat gratuïta dirigida a famílies amb 
infants de 8 a 12 anys.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 17 de setembre, a les 10.30 h

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! 

El Modern. Dissabte 17 de setembre, 
a les 18 h. Entrada: 3,5 €
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“Com a músic amateur, tenir 
l’oportunitat de viure el procés 
de gravació, filmació d’un 
videoclip, etc. et fa sentir com un 
professional. Però el més maco 
és fer-ho amb gent de totes les 
edats i en un gran ambient”.

Xavi 
TrillaDotze músics de 

la ciutat i Alondra 
Bentley, al nou 
videoclip d’Almeuritme 

l 17 de juny es va 
presentar, en el 
marc del Dia Mun-

dial de la Música, el videoclip del pro-
cés ciutadà de creació musical Almeu-
ritme, en què persones diverses de la 
ciutat s’apleguen al voltant d’un nexe 
comú i compartit: la música. El projec-
te està impulsat per La Capsa i L’Escola 
d’Arts en Viu. 

La cançó protagonista d’aquest any 
ha estat Si tuviera, de la cantautora 
anglo-espanyola Alondra Bentley, i 
la banda ha estat formada per dotze 
músics de la ciutat, de diferents edats; 
la majoria, alumnes de L’Escola d’Arts 
en Viu i usuaris dels bucs d’assaig de 
La Capsa. Tots plegats han compartit 

E diversos assajos, la gravació a l’estudi i 
el rodatge del videoclip durant els me-
sos de març, abril i maig.

Rodatge nocturn
L’edició d’enguany, rodada per primer 
cop íntegrament de nit pels carrers de 
la ciutat, vol reflexionar sobre com la 
vida que imaginem queda molts cops 
bastant lluny de la nostra realitat: haver 
de deixar de fer el que de veritat ens 
agrada i ens omple i no poder dedicar 
temps a aprendre coses noves i viure 
un estil de vida sostenible i enriquidor.

El videoclip, realitzat per la produc-
tora audiovisual Elisabeth Produc-
cions, el podeu trobar al canal de You-
Tube de La Capsa. 
 

“Al principio temía no tener el nivel 
necesario y no contribuir mucho al 
proyecto. Pero, finalmente, resultó 
ser todo lo contrario. Compartir y 
vivir la música con otras personas 
es una experiencia estimulante”.

Lucía 
Gutiérrez

“El Almeuritme es el proyecto 
más ilusionante en el que 
he participado porque está 
configurado al detalle; se 
gesta durante meses con 
mucho esfuerzo, y ver cómo 
se materializa una idea tan 
brillante es alucinante”.

Alondra 
Bentley

El testimoni de tres 
participants en el 
videoclip d’enguany

Concert 
d’Alondra 

Bentley a la 
terrassa de La 

Capsa el 18 
de juny, on va 

interpretar amb 
els participants 

de l’Almeuritme 
la cançó “Si 

tuviera”.

Moment de la 
presentació 

del videoclip 
a La Capsa, el 

17 de juny.
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a Generalitat de Ca-
talunya es proposa 
multiplicar per més 

de dos els espais naturals protegits 
com a ZEPA (Zona d’Especial Pro-
tecció per a les Aus) al delta del Llo-
bregat. De les actuals 935 hectàrees 
protegides, vol arribar-ne a 2.372: així 
ho han explicat la consellera d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Ru-
ral, Teresa Jordà, i l’alcalde del Prat, 
Lluís Mijoler, després de mantenir una 
reunió de treball el 16 de juny passat. 

Aquesta ampliació dels espais na-
turals protegits anirà de la mà d’una 
bateria de mesures per promoure i 

L

La Generalitat es compromet 
amb el Prat a doblar els espais 
protegits del delta

impulsar l’agricultura de proximitat i 
sostenible que es desenvolupa al Parc 
Agrari del Baix Llobregat. Aquests es-
pais són la infraestructura verda més 
gran i la zona amb més biodiversitat 
de l’àrea metropolitana. 

La proposta de la Generalitat és un 
primer pas, que haurà d’anar seguit de 
l’elaboració d’un Pla de Protecció del 
delta del Llobregat que l’Ajuntament 
del Prat fa més de 30 anys que recla-
ma. L’ampliació de les ZEPA haurà de 
superar els tràmits pertinents i les al·le-
gacions que s’hi puguin interposar. 

Segons la consellera Jordà, “amb 
aquesta proposta, apostem per de-

El Govern proposa passar de les 935 
hectàrees protegides actuals a 2.372, davant 
de les exigències de la Unió Europea i les 
demandes de l’Ajuntament del Prat

fensar la sobirania alimentària i am-
biental per sobre de l’especulació 
urbanística”. L’alcalde Mijoler, per la 
seva banda, ha celebrat el compromís 
de la Generalitat de preservar “un pa-
trimoni natural i agrícola de país, únic 
a Europa i estratègic, en plena emer-
gència climàtica. Aquest pas d’avui és 
importantíssim, històric”. Generalitat i 
Ajuntament han acordat fer una au-
ditoria ambiental per conèixer l’estat 
actual del delta del Llobregat.

Exigència europea
Ampliar les zones protegides al delta 
és una exigència de la Comissió Euro-
pea, que en una carta del febrer del 
2021 va advertir que les compensa-
cions ambientals realitzades després 
de les darreres ampliacions del port i 



Preservar i potenciar l’agricultura
La proposta d’ampliació de les ZEPA haurà d’anar acompanyada 
d’un nou pla de gestió que preveurà mesures per fer compatible 
la protecció ambiental amb l’activitat del Parc Agrari. Així, el pla 
incorporarà una política d’acompanyament als agricultors per 
facilitar-los avançar cap a una agricultura sostenible i de valor 
afegit. L’objectiu final és trobar un equilibri entre una producció 
agroalimentària de proximitat i la preservació del medi natural.

Primer pas de l’Agenda per al Delta
La proposta d’ampliació dels espais protegits és el primer pas d’una 
Agenda per al Delta més àmplia, que l’Ajuntament del Prat va posar 
sobre la taula a propòsit de la carta d’emplaçament de la UE i que 
l’alcalde Mijoler i la consellera Jordà han abordat conjuntament.

Es blinda la zona entre l’Eixample Sud i el mar
Com mostra el plànol superior, dins del terme del Prat, les noves ZEPA 
abastaran tota la zona de la Ribera, al nord del nucli, i la zona que 
en queda al sud fins a la platja, a partir de l’Eixample Sud (d’aquesta 
manera s’aconsegueix que les zones protegides arribin a tocar de 
la ciutat); també es vol protegir el corredor litoral que connecta 
la Ricarda amb el Remolar, incloent-hi l’antic camp de golf, i les 
instal·lacions del Ministeri de Defensa. L’ampliació també passa per la 
llera del riu (des de la Vall Baixa fins a la desembocadura), espais entre 
els estanys del Remolar i la Murtra, l‘entorn de la riera dels Canyars; i 
diverses zones de l’entorn de les basses de Can Dimoni.

de l’aeroport han resultat insuficients 
i exigia protegir més i millor el delta, 
sota l’amenaça de sancions. 

Millorar la qualitat de 
l’aigua d’estanys i canals
Pel que fa a protegir millor els espais, 
és clau millorar la qualitat de les ai-
gües dels estanys i canals. Per a això, 
es crearà una comissió que permeti 
articular una proposta que supervisi 
l’execució de les inversions previs-
tes per l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) per tal de millorar aquesta qua-
litat de l’aigua i el drenatge de la pla-
na deltaica per evitar inundacions.

Espais protegits vigents

Nous espais protegits proposats 

Límits de l’IBA (Important Bird Area) 
140 del delta del Llobregat



Els Espais Naturals del 
Delta del Llobregat 
estan gestionats per un 
consorci públic adscrit a la 
Generalitat de Catalunya 
i del qual forma part 
l’Ajuntament del Prat 
juntament amb altres 
municipis. Aquest s’ocupa 
de la gestió, preservació, 
estudi i divulgació dels 
valors naturals del delta del 
Llobregat. La seva gerent 
des del 2007 és la pratenca 
María José Albaladejo 
(1969). Parlem amb ella 
sobre els espais naturals 
poc després de l’anunci 
de la proposta per doblar 
el nombre d’hectàrees 
d’espais protegits.

“L’ampliació d’espais 
naturals protegits 

suposa una garantia 
de futur per a la 

preservació de 
la biodiversitat 

al delta”

María José Albaladejo,
gerent del Consorci dels Espais Naturals 

del Delta del Llobregat
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Quina significació per al delta 
té doblar els espais naturals 
protegits?
En té molta, perquè suposa una ga-
rantia de futur per a la preservació de 
la biodiversitat i perquè dóna compli-
ment a un requeriment fet per la Unió 
Europea d’estendre la normativa de 
protecció actual a àmbits amb grans 
valors naturals que fins ara estaven des-
protegits i sotmesos a una gran pressió 
urbanística i de les infraestructures.  

Quins criteris s’han seguit 
per definir aquestes zones a 
ampliar? 
El que s’amplia són les ZEPA, zones d’es-
pecial protecció per a les aus, tal i com 
estableixen les directives europees. 
S’han tingut en compte aquells sec-
tors adjacents a les zones protegides 
actuals que també tenen importància 
per a les aus i que a l’actualitat es tro-
baven molt tensionats, així com els 
connectors biològics, com és el cas del 
litoral entre la Ricarda i el Remolar. Tam-
bé s’han tingut en compte determinats 
espais agrícoles que juguen un paper 
importantíssim en el manteniment de 
la biodiversitat i l’equilibri territorial. 

No deu ser fàcil aquesta 
compatibilitat d’usos, com 
els agrícoles, amb la zona 
protegida...  
Per a nosaltres l’ecosistema del delta 
el formen tant els espais naturals com 
els espais agrícoles, ambdós són es-
pais sense urbanitzar que integren la 
infraestructura verda del delta. Són 
espais perfectament compatibles i de-
penen l’un de l’altre. De fet, ja hi ha a 
l’actualitat espais agrícoles amb la do-
ble protecció de Parc Agrari i de ZEPA. 

Els conreus alberguen una important 
biodiversitat i actuen com a cinturó 
de protecció entre els espais naturals i 
els urbanitzats, i els espais naturals a la 
vegada són receptors del drenatge dels 
conreus.

Amb aquesta ampliació s’ha 
donat un primer pas... què més 
cal per millorar la protecció del 
Delta?  
Més important encara que el límit de 
l’àmbit protegit, és la gestió que es fa 
d’aquest àmbit. De poc serviria pintar 
un ratlla en un mapa i dir que es pro-
tegeix 2.000 hectàrees si després no 
s’inverteix en la seva gestió i preserva-
ció. Per això aquesta ampliació de les 
zones protegides ha d’anar acompan-
yada dels diners perquè l’ecosistema 
funcioni i doni els fruits que espera la 
ciutadania. Els nostres espais naturals 
juguen un paper importantíssim en la 
lluita global contra el canvi climàtic: 
absorbeixen CO2, contenen els efectes 
dels temporals, fan de zona de drenat-
ge en cas de grans inundacions, son 
claus en la recàrrega de l’aqüífer..., i, per 
descomptat, en un àrea densament ur-
banitzada com és la metropolitana, els 
espais verds, agrícoles, naturals... ens 
reconnecten amb la natura i en definiti-
va ens ofereixen salut i vida. Aquesta és 
la gran singularitat dels espais naturals 
del delta, uns espais de proximitat que 
surts caminant de casa i els tens a to-
car. I a més, val a dir-ho també, son fruit 
d’una reivindicació històrica col·lectiva, 

“Aquesta proposta ha 
d’anar acompanyada 
dels diners perquè 
l’ecosistema funcioni 
i doni els fruits que 
espera la ciutadania”

i no ens podem permetre la seva degra-
dació. Necessitem més natura!

Quins són els reptes que tenen 
aquests espais naturals?   
Sense dubtar-ho: la millora de l’estat 
ecològic o estat de conservació de les 
nostres llacunes i estanys. S’han fet 
grans inversions en les infraestructu-
res de comunicació del país però resta 
pendent la inversió en la gran infraes-
tructura verda que representen els Es-
pais Naturals del Delta del Llobregat. A 
més, cal una acció ràpida i decidida per 
frenar la regressió a les nostres platges. 
El turisme responsable sempre serà 
benvingut als espais naturals, volem vi-
sitants que respectin la identitat del lloc 
que visiten. I cal continuar amb l’educa-
ció i la conscienciació sobre l’interès de 
preservar aquests espais.

Bertran Cazorla

“Els nostres espais 
naturals juguen un 
paper importantíssim 
en la lluita global 
contra el canvi climàtic: 
absorbeixen CO2, 
contenen els efectes 
dels temporals, fan de 
zona de drenatge en cas 
de grans inundacions...”



Carmelo Declara Merino

Orgullo y libertad Suspenso
Ya es hora de evaluar al actual 
equipo de gobierno del alcalde Mijoler, 
y la nota es un enorme SUSPENSO.

Se presentaba como una opción 
continuista; incluso, en el cartel 
electoral, se esforzaron en presentarnos 
al actual alcalde y al señor Tejedor 
vestidos casi iguales y uno al lado del 
otro. Pero no, no es lo mismo; es todo lo 
contrario, y a las pruebas me remito.

Con Tejedor no se producían 
continuas protestas por descontento 
de diferentes colectivos de trabajadores 
o entidades sociales en la plaza de la 
Vila durante los plenos. Él jamás habría 
insonorizado las puertas y ventanas 
como “solución” para resolver los 
conflictos o las reivindicaciones de los 
vecinos y las vecinas de El Prat.

El señor Tejedor siempre permitía 
hablar con libertad en los turnos 
de palabra durante los plenos, no 
interrumpía, no expulsaba o no retiraba 
la palabra a un concejal de la oposición. 
Con Tejedor, el espacio público más 
cuidado, la playa, estaba en perfecto 
estado antes de empezar la época 
estival; no encabezábamos las ciudades 
más inseguras de España; no imponía 
su ideología, y se esforzaba en resolver 
los conflictos desde el diálogo y jamás 
desde la testosterona.

Con el señor Mijoler, en plena 
crisis, te suben tasas e impuestos, se 
compran edificios innecesarios por 
millonadas, se cambia el nombre a 
calles que no son de su ideología, se 
recibe a altos cargos de gobiernos 
alejados de la democracia para firmar 
en el Libro de Honor, se prohíbe una 
pancarta de “No a la guerra” en el 
balcón del ayuntamiento...

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

La libertad individual es la de actuar 
según nuestra voluntad y convicciones, 
y el límite se encuentra en el respeto a 
la libertad y los derechos de las demás 
personas. Si no somos capaces de 
respetar lo que no entendemos o para 
lo que hemos sido educadas, nunca 
seremos libres. 

Para eso se necesita un cambio todo 
el año, en nuestra mentalidad y nuestras 
acciones, donde cada mes tengamos 
presente el “Orgullo”: un cambio cuando 
veamos una agresión lgtbfóbica y 
reaccionemos ante ella y no miremos 
a otro lado, sino que la denunciemos y 
visibilicemos; un cambio cuando veamos 
a una pareja no heterosexual de la mano 
o besándose y no nos escandalicemos, o 
cuando dejemos de preguntar cuál es el 
chico o la chica de la relación o de decir 
que ser bisexual es ser un/a vicioso/a.

Todo esto se consigue con una 
educación y unos valores sobre 
orientación sexual, identidad de 
género, etc. como método de lucha 
contra la homofobia, explicando 
terminologías, conceptos, corrientes del 
movimiento y la lucha del colectivo, así 
como sus conquistas; una educación 
inclusiva, que empieza en casa y ha de 
complementarse en la escuela.

El colectivo LGTBIQ+ resalta la 
riqueza de la diversidad humana. Con 
el conocimiento se invita a grandes y 
pequeños a celebrar las diferencias, 
promover el entendimiento y apoyar 
la inclusión. Cuando las carrozas del 
Orgullo hayan pasado y los escenarios 
se hayan desmontado, la vida va a 
continuar y las personas LGTBIQ+ deben 
seguir existiendo; debemos seguir 
visibilizándolas. Celebremos todo el año 
el Orgullo, que es orgullo de ciudad.

@Cs_ElPrat        
@CiutadansElPrat
@cselprat

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

El 2 de juny, per unanimitat i en 
assemblea de primàries, vaig tenir 
l’honor de tornar a ser triat com a cap 
de llista d’ERC El Prat per a les eleccions 
municipals del 28 de maig del 2023. 
Queda menys d’un any perquè els i 
les republicanes del Prat ens pugueu 
donar la confiança per tenir més força 
i poder governar per transformar i 
escriure el Prat del futur. En diferents 
articles d’aquest mitjà, ja he anat 
explicant totes les fites conquerides per 
Esquerra Republicana des de l’oposició, 
però deixeu-me insistir en una:

Hem aconseguit que la Targeta 
Rosa de transport públic sigui accessible 
per a persones de fins a 60 anys. No ha 
estat fàcil. Quan l’edat mínima eren els 
65 i vam demanar rebaixar-la, l’equip 
de govern ens va dir: “No volem fer 
mercadeig amb aquest tema”. En canvi, 
ara que ja l’han rebaixada treuen pit. 
Han fet falta tres anys per fer el pas, i 
una aportació de 50.000 € anuals, però 
ha valgut la pena lluitar-hi. També hem 
aconseguit que el Govern municipal 
es replantegi la idea inicial de posar 
càmeres de videovigilància en diversos 
punts de la ciutat i es comprometés 
a constituir una taula de treball per 
valorar-ho. Hem d’aprofitar les noves 
tecnologies per millorar la seguretat, cert, 
però això no es pot fer unilateralment 
i sense tenir en compte els drets de 
la ciutadania; cal debat i consens.

Des d’ERC ho volem fer com sempre, 
escoltant, estant al costat de la gent. 
Per això iniciem un cicle de xerrades on 
debatrem sobre temes centrals de ciutat: 
seguretat, desigualtats, sostenibilitat, 
educació, llengua i, en definitiva, de com 
plantejarem una governança republicana. 
Volem governar pensant en el bé comú 
de tothom! Ens hi acompanyes?

2023: escrivim el 
Prat del futur

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Ahora sí, estamos a las puertas 
de un verano que poco se parecerá 
a los dos últimos, con la vuelta a 
la normalidad que teníamos antes 
de la pandemia. Disfrutaremos de 
nuevo de todas las propuestas que 
nos ofrece nuestra ciudad y que 
tanto hemos echado de menos: los 
casales de verano, la recuperación 
progresiva de las Fiestas de Sant Pere 
i Sant Pau, la verbena de San Juan y 
todas aquellas actividades que harán 
de este un verano inolvidable.

Para nuestros jóvenes, que han 
sufrido las restricciones en una edad 
especialmente activa, también será 
un verano especial en el que buscarán 
ocio y diversión, aunque muchas veces 
tienen que hacerlo fuera de nuestra 
ciudad. En El Prat tenemos cierto déficit 
de ocio juvenil y desde el Ayuntamiento 
somos conscientes de ello. Queremos 
trabajar de forma participativa para 
aumentar la oferta y que el verano en 
nuestra ciudad también sea inolvidable 
para los jóvenes, garantizando siempre 
la convivencia entre toda la ciudadanía. 

Y para acabar os anuncio que me 
presento a la alcaldía de El Prat en las 
próximas elecciones municipales de 
mayo de 2023. Quiero ser el primer 
alcalde socialista de El Prat y cuento 
con todo vuestro apoyo para hacerlo 
realidad. Me conocéis y muchos habéis 
hablado conmigo en las calles, en los 
actos y en nuestras carpas: creo en el 
fomento de la economía y el empleo 
de calidad, en la mejora de los servicios 
para la gente mayor y en dotar de 
más recursos a los jóvenes. Estoy a 
vuestra disposición para que me hagáis 
llegar todas vuestras inquietudes.

¡Que paséis un buen verano!

Arriba un estiu que s’anuncia més 
calorós que mai, evidenciant els efectes 
del canvi climàtic que ja tenim a sobre. 
Per a moltes de nosaltres, sobretot les 
que tenim fills i filles en edats infantils 
o adolescents, durant els mesos vinents 
haurem de fer compatible les vacances 
escolars amb els horaris laborals, i 
per això moltes famílies recorren a 
les activitats proposades des de les 
entitats esportives, culturals, socials o de 
lleure, i en col·laboració amb els serveis 
municipals.

Aquests casals i colònies, però, no 
són només una alternativa per tenir els 
infants ocupats i cuidats. Són també una 
manera de perllongar l’oferta formativa 
i de desenvolupament personal, una 
proposta divertida que vol reforçar la 
tasca de cohesió i social i comunitat que 
fan les escoles durant el curs. Les entitats 
que programen activitats d’estiu no ens 
ajuden només a conciliar, sinó també 
eduquen en el lleure, amb estratègies 
que enforteixen els aprenentatges. Per 
això és clau, si volem defensar la cohesió 
social, l’esforç que fa l’Ajuntament a 
través d’ajuts perquè tothom en pugui 
gaudir. A tothom qui fa possible aquests 
casals i colònies, moltes gràcies.

Abans d’acabar el curs, El Prat en 
Comú ha fet la feina i ja hem anunciat 
que l’alcalde Mijoler seguirà sent el 
nostre candidat per a les eleccions 
vinents municipals. Ho celebrarem amb 
un acte el proper 1 de juliol als jardins de 
Mon Racó. Ens felicitem també per l’acord 
amb Podemos per concórrer plegades a 
aquests comicis, i encarem amb il·lusió i 
força el tram final de la legislatura. Lluís 
Mijoler serà, sens dubte, el candidat de 
les forces progressistes del Prat.

Bon estiu!

Un verano inolvidable 
para todos

Activitats d’estiu: una 
opció necessària

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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Ajuntament del 
Prat ha publicat 
la segona ona-

da del Baròmetre Municipal, una sèrie 
d’enquestes semestrals realitzades a 
la població. La primera onada es va 
fer al maig del 2021.

Empresa pública d’energia 
Segons els resultats, el 64,6 % de la 
població considera que el subminis-
trament d’electricitat hauria de de-
pendre d’una empresa pública. Un 
percentatge similar, el 65,1 %, avala 
el model ja existent de gestió pública 
de l’aigua per part de l’empresa mu-
nicipal Aigües del Prat. En el cas del 
subministrament d’electricitat, l’Ajun-
tament està ultimant la constitució 
d’una empresa publicocomunitària 
d’energia.

El Baròmetre també mostra que 
l’Ajuntament consolida i millora la seva 
tendència com a administració públi-
ca més ben valorada (amb un 7,11 en-
front del 6,85 del 2021), seguida de la 
Generalitat (5,55) i l’Estat (4,69). 

Intenció de vot a 
les municipals 
Preguntades per quin partit votarien 
si actualment se celebressin eleccions 
municipals, un 20,9 % de les persones 
enquestades escollirien El Prat En 
Comú (enfront del 16,8 % del 2021); 
un 10,3 %, el PSC-CP (10,5 % en la 
primera onada); un 3,9 %, Podemos 
(3,3 % el 2021); un 3 %, ERC (7,5 % el 
2021), i un 1,8 %, Cs (1,1 % el 2021).  

L’

La ciutadania valora amb un notable 
la gestió de l’Ajuntament, per sobre 
de la de la Generalitat i l’Estat
Resultats de la 
segona onada del 
Baròmetre Municipal

Altres temes preguntats 
El Baròmetre ha preguntat també per 
altres temes com la neteja, l’oferta es-
portiva, educativa i cultural, identitat, 
hàbits d’informació, etc.  

Trobareu les dades 
completes del 
Baròmetre a través 
d’aquest QR  

Intenció de vot a les municipals

Com creu que hauria de ser la prestació 
del servei d’electricitat?

Valoració de les administracions

El Prat 
en Comú

PSC Podemos ERC Ciutadans

20,9 %

16,8 %

10,3 % 10,5 %

3,9 % 3,3 % 3 %

7,5 %

1,8 % 1,1 %

MAIG 2022

MAIG 2021

Mitjançant una empresa pública

Mitjançant una empresa privada

M’és indiferent

NS/NC

64,6 %

9,1 %

23,1 %

3,1 %

Suspens (0-4)

Aprovat (5-6)

Notable (7-8)

Excel·lent (9-10)

NS/NC

Ajuntament 
del Prat

Generalitat
de Catalunya

Govern 
d’Espanya

100 %

50 %

0 %
NOTA GLOBAL 7,1 5,6 4,7

4,4 %

20 %

47 %

20,5 %

8,1 %

8,4 %
6,8 %

24,4 %

38 %

22,5 %

6,1 %
3,8 %
18 %

36,8 %

35,4 %
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l 22 de juny es va 
reunir la Taula de 
reconstrucció social 

i econòmica del Prat, que va fer el ba-
lanç final de l’estratègia “Ara més que 
mai, el Prat”, iniciada fa dos anys per fer 
front a la crisi provocada per la pandè-
mia de covid.

L’estratègia de reconstrucció, que es 
pot consultar a elprat.cat/arames-
quemai, ja està pràcticament desple-
gada, ja que ha complert el 94 % de 
les accions previstes. El gruix del que 
resta per executar són, sobretot, inter-
vencions a l’espai públic, generalment 
pacificacions de carrers, que necessi-
ten un període llarg de planejament.

E

El Prat completa el pla de 
reconstrucció per la covid i 
mantindrà les accions més útils
S’han executat mesures com el reforç dels equips de serveis socials i de salut mental, 
ampliació de la xarxa de pisos contra l’exclusió residencial, accions de dinamització 
esportiva i de suport emocional o plans de reactivació cultural i educativa

positiu sobre la població. La majoria 
ja estaven previstes al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) 2019-2023 i s’han 
accelerat i ampliat, a fi de reforçar un 
model de ciutat cohesionada, pròspe-
ra, innovadora i sostenible.

En concret, 28 accions tindran con-
tinuïtat els propers mesos, com per 
exemple la comissió de seguiment 
del sistema sanitari, l’Oficina Integral 
d’Atenció Social, el Servei d’Orienta-
ció a Famílies, el projecte Activa’t de 
salut mental, la transició digital de la 
ciutadania, les pacificacions de carrers, 
l’impuls de l’habitatge públic o coope-
ratiu, les compres públiques a proveï-
dors locals, etc.

Exemples d’accions 
executades
Durant aquests dos anys, en el marc 
de l’estratègia de reconstrucció s’han 
executat accions com el reforç dels 
equips de serveis socials i de salut 
mental, ampliació de la xarxa de pisos 
contra l’exclusió residencial, accions 
de dinamització esportiva i de suport 
emocional —especialment entre ado-
lescents i joves—, plans de reactivació 
cultural i educativa, etc. 

Accions que es mantenen
L’Ajuntament, tot i haver completat 
l’estratègia “Ara més que mai, el Prat”, 
ha decidit mantenir i reforçar algu-
nes de les accions que s’han demos-
trat més útils i amb un impacte més 

La Taula de Reconstrucció, 
reunida al saló de plens 

de la Casa de la Vila.



 VIDA
PRATENCA

7a FESTA DEL VOLUNTARIAT
El divendres 27 de maig es va dur a terme a 
la pl. Catalunya la 7a Festa del Voluntariat del 
Prat, un acte de reconeixement a la tasca que 
fan totes les persones voluntàries de la ciutat. 
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, 
Lluís Mijoler, qui va donar les gràcies a totes les 
persones que aporten el seu granet de sorra per 
fer del Prat una ciutat encara més cohesionada 
i compromesa. Entre altres activitats, la Festa va 
comptar amb un cercle de percussió dinamitzat 
per Le Cercle de Percussion i un concert del grup 
de percussió inclusiva de L’Escola d’Arts en Viu.

FESTA DEL PRAT AL MÓN 
El passat 11 de juny, la pl. Catalunya va acollir la Festa del 
Prat al Món, en què es va mostrar la tasca de les entitats de 
cooperació del municipi i també sensibilitzar la ciutadania sobre 
la cooperació entre pobles, la defensa de la justícia global i la 
reivindicació del compliment dels Drets Humans arreu del món. 
La Festa va comptar amb un nou format, unificant totes les 
activitats en una tarda: paradetes d’entitats, pallassos, activitats 
infantils, jocs, màgia i un seguit de concerts amb Sabar i Ngomez 
Nokass, Natxo Tarrés & The Wireless i La niña Mai Dj Set. 

PRIMERA CAMINADA DE 
RUBRICATUS
També el diumenge 12 de juny, La 
Fundació Rubricatus va celebrar la 
seva primera caminada. Persones 
usuàries de l’entitat, treballadores i 
famílies es van aplegar al parc del Riu 
per fer una caminada resseguint el 
Llobregat. A la festa, hi van participar 
els Diables del Prat, els Tabalers del 
Pollo i altres entitats de la ciutat. 
Abans d’iniciar el recorregut es va 
presentar el nou logo de La Fundació 
Rubricatus, creat per al 25è aniversari, 
que l’entitat celebra enguany. 

RELACIONS SALUDABLES 
ENTRE JOVES

Aquest curs s’ha fet la primera edició 
del Servei Comunitari d’Antenes Joves 

(SCAJ), un projecte que promou el 
benestar emocional d’adolescents i joves 

i els dona a conèixer els recursos amb 
què compten al Prat, a fi de poder fer 

front al malestar emocional i la solitud 
no desitjada. El projecte s’ha dut a 

terme a l’Institut Baldiri Guilera, amb 19 
alumnes de 4t d’ESO, i el curs vinent es 

repetirà en altres centres.



FESTA DEL RIU I DE LA BICICLETA
El diumenge 29 de maig es va celebrar una nova edició de la Festa del Riu i de la Bicicleta. A les 10 h va començar un 
recorregut ciclista popular de 10 km des de la pl. Catalunya fins al parc del Riu. Allà, fins a les 14 h, hi va haver jocs, 
tallers, música, activitats esportives, cavalls, inflables aquàtics... 

 VIDA
PRATENCA

VALUOSA DONACIÓ FOTOGRÀFICA 
A L’ARXIU MUNICIPAL
La família de Gerard Giménez Mor ha fet donació 
del seu fons fotogràfic a l’Arxiu Municipal del Prat. 
Giménez Mor va ser guardonat l’any 2012 amb el Premi 
Ciutat del Prat per la seva trajectòria com a fotògraf i 
la seva contribució a la cultura i la història gràfica de 
la ciutat, des de la vessant artística com a creador i 
com a col·leccionista d’imatges històriques del Prat.

AJUDA A LES PERSONES 
REFUGIADES D’UCRAÏNA
En el marc del 20 de juny, Dia Internacional de les 
Persones Refugiades, l’alumnat de 5è de primària 
de l’Escola Josep Tarradelles va lliurar un xec amb 
diners per col·laborar amb a les persones refugiades 
d’Ucraïna. Esther Garcia, regidora de Drets Humans 
de l’Ajuntament, va recollir el xec. Els diners es 
van recaptar amb la venda de diferents productes 
produïts per un projecte que simulava la creació de 
dues cooperatives (Les Carxofetes del Prat i CTPrat). El 
projecte va comptar amb el suport de tota la comunitat 
educativa del centre: alumnat, famílies i professorat.
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a Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya 
abrirá en breve el pla-

zo de presentación de solicitudes para 
ayudas al pago del alquiler, que pue-
den llegar hasta los 200 € al mes. La so-
licitud se puede hacer a través del web 
agenciahabitatge.gencat.cat o 
bien presencialmente, con cita previa, 
en la empresa municipal Prat Espais. 
Tanto en el web como en las oficinas 
se informa de los requisitos para acce-
der a las ayudas.

Subvenciones municipales
El Ayuntamiento de El Prat pondrá en 
marcha otra bolsa de subvenciones, 
como ya se ha hecho en los últimos 
tres años, para aquellas personas que, 
a pesar de cumplir los requisitos, que-
den fuera de las ayudas de la Agència 
de l’Habitatge de Catalunya.  

Para estar al caso de las 
ayudas al alquiler, podemos 

apuntarnos para que 
nos avisen desde Prat 
Espais, rellenando 
el formulario que 
aparece en este QR

L

Más 
ayudas 
para pagar 
el alquiler
El Ayuntamiento ofrece 
subvenciones para personas 
de El Prat que, pese a 
cumplir los requisitos, 
no puedan acceder a las 
ayudas de la Agència 
d’Habitatge de Catalunya

Prat Espais promueve 71 
viviendas de protección oficial
La empresa municipal de vivienda y aparcamiento, Prat Espais, ha 
determinado que el equipo de arquitectura Brullet Brullet + Bajet 
Giramé será el encargado de realizar el proyecto de la promoción 
de 71 viviendas de alquiler de promoción oficial que se construirán 
en un solar municipal en el Eixample Sud. Las viviendas, que 
empezarán a construirse en verano de 2023, serán adjudicadas por 
concurso a las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de 
VPO. La convocatoria se publicará a mediados del próximo año. 

La COV construirá 100 pisos de 
alquiler en Onze de Setembre
La Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) construirá un 
bloque de viviendas en el número 112 de la avenida Onze 
de Setembre, en un solar de titularidad municipal cedido 
por el Ayuntamiento para este proyecto. El edificio tendrá un 
centenar de pisos de una, dos y tres habitaciones, 112 apar-
camientos, 69 trasteros y 2 locales. Las viviendas tendrán la 
calificación de protección oficial en régimen general, y para 
acceder a las mismas es necesario estar inscrito en el registro 
de solicitantes. Serán de alquiler asequible de larga duración.
Una cuarta parte de las viviendas serán para hijos/as de 
personas socias de la COV, y el resto estarán abiertas para la 
población general. Tanto unos como otros deberán cumplir 
los requisitos que establece la protección oficial, como no 
tener ningún piso en propiedad, no superar un determinado 
nivel de ingresos anuales, etc.

Está previsto que las obras duren 21 meses y se adjudiquen 
a finales de este verano.

El presidente de la COV, Antoni Pedrero, 
explica a elprat.tv la promoción 
de pisos de alquiler asequible que 
construirá la Cooperativa.
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Rodatge recent d’un 
anunci publicitari al 

barri de Sant Cosme.

es que, fa deu 
anys, es va crear el 
programa munici-

pal El Prat Film Office per promoure, 
regular i assessorar les produccions 
audiovisuals a la ciutat, aquestes 
s’han més que triplicat: han passat de 
40 a 147 per any. De fet, el Prat ja és el 
segon municipi de Catalunya on se’n 
fan més, per darrere de Barcelona.

Un dels punts forts del Prat és la di-
versitat de localitzacions (platges, es-
pais naturals, pont Nelson Mandela, 
equipaments i complexos esportius, 
entorns industrials i urbans...). Les 
produccions audiovisuals que acull el 

D i el que portem del 2022, són els llarg-
metratges Los buenos modales, de 
Marta Díaz de Lope Día, i Asombrosa 
Elisa, de Sadrac González-Perelló; es-
pots publicitaris d’Abacus, Renault, 
Jeep, Decathlon o del Primavera 
Sound, o videoclips dels Manel, els Ca-
tarres o Loquillo. Durant els darrers 10 
anys s’han rodat a la ciutat destacats 
llargmetratges i hi han passat actors 
i actrius de renom com Sean Penn, 
Ernesto Alterio, Nora Navas, Verónica 
Echegui, Blanca Portillo, Alberto San 
Juan, Adriana Ugarte o Abel Folk.

Rodatges més sostenibles 
El Prat Film Office, mitjançant exemp-
cions de les taxes a les productores, 
promou que l’activitat es faci de for-
ma sostenible, seguint els criteris del 
Green Filming. El Prat és la primera 
localitat de la xarxa de municipis de 
la Catalunya Film Commission (ICEC) 
que incorpora aquests criteris. 

Si vols seguir l’actualitat d’El 
Prat Fim Office, pots seguir el 
seu compte d’Instagram 
@elpratfilmoffice

Propers rodatges al Prat
Un dels eixos de treball d’El Prat Film Office és el suport al talent local. 
Per exemple, la cineasta pratenca Laura Farrés rodarà a partir de setem-
bre a la ciutat el seu primer llargmetratge, La imatge permanent, des-
prés de rodar-hi el curt Los desheredados l’any 2016; en tots dos casos, 
amb el suport d’aquest programa municipal. D’altra banda, la ciutat 
acollirà aquest estiu el rodatge del nou llargmetratge del reconegut 
director Agustí Villaronga, Loli Tormenta.

El programa municipal El Prat 
Film Office fa 10 anys

En una dècada s’han triplicat els rodatges al 
municipi; actualment, el segon de Catalunya 
que acull més produccions audiovisuals

Prat són diverses: llargmetratges, es-
pots publicitaris, sèries per a televisió 
i plataformes, videoclips...

Els objectius d’El Prat Film Office 
són promocionar el municipi com a 
plató audiovisual, generar activitat 
econòmica vinculada a aquest sector, 
donar suport al talent local en el pro-
cés de preproducció dels projectes 
—sobretot en allò referent a la cerca 
de localitzacions i a la planificació i 
gestió dels permisos de rodatge— i 
assessorar l’alumnat de les escoles 
de cinema d’arreu de Catalunya per 
al desenvolupament del seus exerci-
cis acadèmics i projectes de finals de 
carrera. 

Rodatges destacats 
Algunes de les produccions rodades 
al Prat més recentment, entre el 2021 
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Imatge de 
la primera 

trobada global 
dels projectes 
finalistes de la 

Convocatòria 
de projectes 

artístics 
/Unzip 2022.

a es coneixen els pro-
jectes guanyadors de 
la Convocatòria de 

projectes artístics /Unzip 2022 , que 
promou la realització de propostes 
artístiques al territori amb les comu-
nitats i agents de la ciutat. Enguany 
s’hi hanpresentat 37 projectes, amb 
una forta participació d’artistes locals 
en les diferents modalitats i amb pro-
jectes molt vinculats a qüestions que 
travessen i afecten molt directament 
el territori i contexts específics del 
Prat: l’agenda mediambiental, ten-
sions entre vells i nous paradigmes, 
la inclusió, els espais de governança, 
l’espai públic i el sentit del que és i 
ens és comú. 

Procés de selecció 
i finalistes 
Durant els mesos d’abril a juny es va 
portar a terme el procés de selecció. 
En la primera fase, un jurat format per 
referents del programa Unzip Arts Vi-
suals i professionals independents va 
fer una preselecció de propostes per 

J . Música i Territori. Impulsada per La 
Capsa. Eres basura, d’El club del fraca-
so (Lara Martínez).

. Art i Educació. Impulsada per l’Es-
cola d’Arts Visuals del Prat. “Un ge-
gant a Unzip”, de Joana Capella i Roc 
Domingo.

. Exposició. Impulsada per Unzip Tor-
re Muntadas. Bestiario del delta, de 
Erico Pesin.

. Projectes Audiovisuals. Impulsada 
per Unzip Torre Muntadas. De co-
pas con la tía Mame, de Equipo Tía 
Mame (Francisco José Novo, José 
Domínguez, Albert Sobrino i Maite 
Pérez), i Cosas sin importancia, de 
Dídac Rocho.

Més 
informació 
a través 
d’aquest QR 

Propostes guanyadores de 
la convocatòria de projectes 
artístics /Unzip 2022

Més participació pratenca i treballs que 
posen l’atenció en el context local

a cada una de les modalitats. Els pro-
jectes finalistes s’han decidit en una 
segona fase, a partir de diverses en-
trevistes amb els creadors i creadores.  

En paral·lel, els projectes presen-
tats a la modalitat “Exposició” han 
participat en el Laboratori Laika, que 
realitza un procés propi de valoració 
i selecció de projectes entre les ma-
teixes persones que s’han presentat a 
la modalitat.

Finalment, les vuit propostes fina-
listes per modalitats han estat les 
següents:

. Fotografia i Societat. Impulsada pel 
CC Jardins de la Pau. El arte como un 
espacio agencial para la creación de 
encuentros y experiencias, d’Ida Bar-
bati i Valentina Gaia.

. Art al Barri. Impulsada pel CC Sant 
Jordi – Ribera Baixa. Museo de la Ex-
tinción del Hombre Contemporáneo, 
de Natalia Perosa, Natasha Padilha i 
André Felipe.

. Audiovisual Comunitari. Impulsada 
pel CC Palmira Domènech. “La pols 
que cau del cel”, de Cristopher Ruiz.
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Treballs de Fi de 
Grau amb el suport 
del Teatre L’Artesà 
i La Capsa  

l Treball de Fi de Grau 
(TFG) és la darrera 
baula de la forma-

ció superior en els graus universitaris i 
marca l’inici cap a l’etapa professional. 
El Teatre L’Artesà, juntament amb La 
Capsa i L’Escola d’Arts en Viu, ofereixen 
la possibilitat d’acompanyar l’alumnat 
d’estudis superiors d’arts en viu de la 
ciutat en aquest moment de transició. 

El projecte es va posar en marxa el 
2020 i ofereix suport en les diferents 
fases del treball: conceptualització, 
cessió d’espais d’assaig, disseny de 
la producció tècnica i comunicació. 
També es promou la trobada entre es-
tudiants per compartir experiències i 
contribuir a l’aprenentatge col·lectiu. 

Els 5 treballs 
El Teatre L’Artesà ha donat suport 
ja a 5 TFG des de l’inici del projecte. 
Aquest curs s’han acom panyat dos: 
el projecte del jove artista escènic i 

E musical Fermí Herrero —que va des-
envolupar i estrenar al març Búnker, 
un monòleg teatral a partir de la bio-
grafia de Toteking— i el de la Irene 
Pérez Muñoz, que va gestar el seu 
TFG d’Arts Escèniques i va realitzar la 
gravació d’En Canal, un migmetratge 
en clau teatral. 

Des de La Capsa s’ha donat su-
port a tres projectes: durant el 2021 
es va acompanyar el Treball de Fi de 
Màster del compositor i músic Carlos 
García Reche, donant-li suport en la 
gravació d’una llibreria virtual per a 
clavicèmbal; aquesta temporada és el 
cas d’Airam Dionis, amb el seu TFG La 
discapacitat visual en la música i el re-
cital final La flauta a través del temps. 
I de l’Anna Sánchez, amb Els trastorns 
mentals i la música i el concert final 
que tindrà lloc al juliol a La Capsa, on 
el públic s’endinsarà en el seu uni-
vers sonor a través de composicions 
pròpies i projeccions. 

Trobada global a La Capsa, el passat mes 
de maig, amb l’artista Sara Serrano.

“Vaig triar els trastorns mentals i 
la música com a temàtica del TFG 
perquè és un tema molt estigmatitzat. 
Gràcies a La Capsa, he pogut disposar 
d’un espai on poder crear, gravar 
i presentar el concert final”.

Anna 
Sánchez

La Flauta a través del Temps ha sigut 
el meu primer projecte com a músic 
professional, en què presentava el 
meu TFG juntament amb el meu 
recital. No hauria estat possible 
sense l’ajuda de La Capsa”.

Airam 
Dionis 

“En el curt, la història és una classe 
d’interpretació; volíem reflectir l’esforç 
de l’intèrpret per haver d’utilitzar el 
seu cos i les seves emocions. L’hem 
gravat a la Sala Petita de L’Artesà”.

Irene 
Pérez 
Muñoz

“En una fase final del meu treball es 
va afegir l’equip de L’Artesà, i la cosa 
va agafar un nivell superior. Búnker és 
una obra de teatre sobre les memòries 
de Toteking i la seva manera de crear”.

Fermí 
Herrero
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El Ayuntamiento apoya a 36 
empresas para la reincorporación 
de personas en ERTE
Subvenciones de 4.000 € 
por empresa, sobre 
todo de los sectores 
del comercio, servicios 
y restauración

Contratadas 21 personas a través 
del programa Treball i Formació 
Se ha puesto en marcha una nueva edición del programa Treball 
i Formació, subvencionado y financiado por el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) de la Generalitat, el Fondo Social Europeo y el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El programa ha permitido contratar a 21 personas de El Prat que 
se hallaban en paro y con especiales dificultades para acceder al 
mercado de trabajo (de 52 años o más, destinatarias de la renta 
garantizada de ciudadanía, en riesgo de caer en paro de larga 
duración…). 

El SOC subvenciona los contratos de trabajo de 12 meses a 
jornada completa y el acompañamiento a las personas contratadas, 
que realizan tareas de mantenimiento, limpieza, informadores/as 
medioambientales y auxiliares de conserjería.

El sector de la restauración, 
especialmente afectado por la 

crisis de la covid, es uno de los que 
ha rebicido más subvenciones.

omo se explica en 
la página 27,  el 
Ayuntamiento de 

El Prat aprobó un plan de medidas de 
choque y reactivación para apoyar al 
tejido productivo y comercial local. 
El objetivo era minimizar el impac-
to y poner medios a su alcance para 
que, una vez finalizada la pandemia, 
se restableciera la actividad lo antes 
posible.

Una de estas medidas ha sido el 
proyecto Reincorpora, que, con el 
apoyo económico del programa me-
tropolitano de ayuda a las políticas 
sociales municipales del Área Metro-
politana de Barcelona (AMB), ha apro-
bado una subvención de 4.000 € por 
empresa para la reincorporación de 
trabajadores/as en situación de ERTE 
(Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo) afectadas/os por las me-
didas de contención de la pandemia. 

El importe destinado a las subven-
ciones ha sido de 144.000 €, y las em-
presas que recibirán estas ayudas se 
dedican mayoritariamente al comer-
cio, a los servicios para las personas y 
a la restauración, sectores que han su-
frido duramente esta crisis y que han 
hecho un gran esfuerzo por mantener 
los puestos de trabajo. 

C
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“La FPO Dual és una gran 
oportunitat de creixement 
personal i professional, ja que 
és possible portar a la pràctica 
els coneixements adquirits a la 
formació. El grup de treball ens 
ha acollit de la millor manera, 
brindant-nos coneixements 
pràctics. Actualment dono 
suport al departament de 
Comerç en tot allò relacionat 
amb la targeta Market Prat”

Mary 
Renfingo

Aprendre treballant 
a l’Ajuntament

“Estem adquirint grans 
coneixements, tant teòrics com 
pràctics, i tant internament com 
de cara al públic. És una molt bona 
oportunitat per iniciar-nos en el 
món de l’Administració de manera 
força professional i en un lloc 
molt bo com ho és l’Ajuntament, 
una administració pública. 
Verifiquem expedients, arxivem 
documentació, fem trucades, 
repartim targetes Market Prat...”.

Cristian 
Caballero

El programa de Formació Profes-
sional Ocupacional (FPO) Dual del 
Prat ha contractat 14 joves de la 
ciutat, d’entre 18 i 27 anys (7 nois i 
7 noies), que desenvolupen el seu 
aprenentatge en diversos departa-
ments de l’Ajuntament des del 28 
de març.

La FPO Dual és un projecte fi-
nançat pel Ministeri de Treball i 
Economia Social i el Servei d’Ocu-
pació (SOC) de la Generalitat de 
Catalunya, que té com a objectiu 

millorar la formació, la qualificació 
professional i el desenvolupament 
competencial dels i les joves, a tra-
vés de l’aprenentatge en un entorn 
laboral real. 

Els i les joves participants, que 
fan tasques d’auxiliars administra-
tius/ves, segueixen la següent es-
tructura de treball: dilluns i dimarts, 
formació teòrica —van cursant mò-
duls del certificat de professionali-
tat—, i de dimecres a divendres es 
troben als seus llocs de treball. 

El testimoni de dos participants al programa

Ajuntament i 
empreses es 
proposen millorar 
els polígons 

L’Ajuntament del Prat i 
l’associació patronal El Prat 
Empresarial abordaran la millora 
de les zones industrials del 
municipi en una taula de treball 
que es constituirà properament: 
així ho han acordat en una 
reunió (foto) presidida per 
l’alcalde, Lluís Mijoler, amb 
la presència del president de 
l’entitat empresarial, Jordi 
Morera, el tinent d’alcalde de 
Desenvolupament Econòmic, 
Juan Carlos Moreno, i altres 
membres del consistori i de 
l’empresariat local.

En aquesta reunió ja s’han 
apuntat alguns dels objectius, 
que passen per millores en 
mobilitat i serveis per tal de 
potenciar espais com el Parc de 
Negocis Mas Blau I i II.

La reunió també ha abordat 
el desenvolupament del sector 
Enkalene i el paper que haurà 
de jugar el futur Eixample Nord 
en l’àmbit industrial. 

Més contractes 
municipals a 
empreses locals
Durant la reunió, Lluís Mijoler 
va traslladar al Prat Empresarial 
l’augment de contractacions 
menors per part de 
l’Ajuntament a empreses locals, 
que ha passat del 33 al 42 % en 
els últims dos anys.

Vídeo a elprat.tv



 FLAIXOS
D’ESPORTS

NATACIÓ ADAPTADA
La piscina del Fondo d’en Peixo va 

acollir, el 12 de juny, el Campionat de 
Catalunya de Natació Adaptada en 

piscina descoberta, organitzat per l’ACELL 
(Federació Catalana d’Esports per a 

Persones amb Discapacitat Intel·lectual). 
Després del retorn a mig gas en la darrera 

edició, enguany s’ha pogut disputar 
sense cap mena de limitació, i el nombre 

de participants ha augmentat més del 
doble, fins a aproximadament 170. 

L’AE BÀSQUET PRATENC ACOMIADA 
LA TEMPORADA AMB LA 15a DIADA 
PRATENC
Després d’una bona temporada, ja gairebé amb normalitat, 
l’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc ha conclòs aquest 
curs amb la 15a Diada Pratenc, també coneguda com 
a “Torneig Bienvenido Aguado”, al pavelló del CEM Julio 
Méndez, on juga els partits de local. El club continua 
creient en la base, després de la fita assolida pel sénior 
masculí al pujar a 1a Catalana. 

EL BÀSQUET PRAT FEMENÍ ACONSEGUEIX 
L’ASCENS A COPA CATALUNYA
Tot i perdre la final a quatre, el sènior A femení del Club Bàsquet 
Prat ha aconseguit l’ascens a Copa Catalunya, una fita històrica. 
Les pratenques van arribar a la final en vèncer l’Osona i la van 
perdre contra el Samà Vilanova per 58 a 55. Va anar ben just, 
ja que un llançament pratenc de tres sobre la botzina es va 
passejar per la cistella però finalment no hi va entrar. L’important, 
però -l’ascens a Copa Catalunya- es va aconseguir.

TROBADA DE PENYES 
BARCELONISTES DEL BAIX 
LLOBREGAT AL PRAT
La nostra ciutat va acollir, el 18 de juny, la VI 
Trobada de Penyes Barcelonistes del Baix 
Llobregat, amb diversos actes: esmorzar, 
cercavila, actuacions, sardanes, castellers, 
trabucaires, acte institucional, dinar... L’acte, 
organitzat per la Penya Barcelonista 4a 
Lliga Sant Cosme i Sant Damià i la Penya 
Barcelonista Prat Pota Blava, va aplegar 
una quinzena de penyes de la comarca.



ELS EQUIPS BASE DE L’AE PRAT ACOMIADEN LA TEMPORADA
El dissabte 11 de juny, els equips base de l’AE Prat van acomiadar la temporada amb una sèrie de partits jugats 
entre si. Hi van participar les nenes de l’Atlètic Prat Delta, club que s’ha integrat a l’AE Prat. La jornada va servir per 
inaugurar oficialment la nova graderia del Sagnier i presentar la nova equipació del club per a la temporada vinent. 

LA PRATENCA SOFIA AGUAYO, BRONZE 
A LA COPA D’EUROPA DE TRIATLÓ
Sofia Aguayo, atleta del Prat Triatló 1994, ha obtingut la 
medalla de bronze en categoria absoluta a la Copa d’Europa 
disputada a Coimbra (Portugal). La triatleta pratenca ha 
marcat un temps de 56:01 minuts, per darrere de la nord-
americana Lydia Russell (55:56) i de la francesa Mathilde 
Gautier, la qual s’ha proclamat campiona amb un temps de 
55:45. Ara mateix, Aguayo ocupa la segona posició al rànquing 
europeu i la tercera al rànquing mundial de la categoria.

EL CLUB HOQUEI PRAT 
TANCA LA TEMPORADA AMB 

UN TORNEIG DE CLOENDA
El CH Prat ha acomiadat el curs 2021-22 
amb un torneig de cloenda en què han 
participat l’Igualada HC, el CH Corbera i 

l’SD Espanyol. El CH Prat ja posa la ment 
en una propera temporada amb diferents 

novetats, com la creació d’un nou equip 
de veterans i el pas dels menudets a 

categoria prebenjamí. El club consolida 
així el creixement que va encetar fa uns 

anys i que l’ha dut a aplegar al voltant 
d’uns 75 nens i nenes. 

ELS ViKINGS TANQUEN LA 
TEMPORADA AMB UN TORNEIG 
INTERN
El Club Vikings Volei Prat ha tancat la temporada 
amb un torneig intern en què jugadors i jugadores 
dels equips sènior, júnior, juvenils i amateurs s’han 
ajuntat per disputar uns quants partits a la pista 
del CEM Julio Méndez. La cita ha clos un curs molt 
positiu, on els equips sènior masculí i femení han 
estat finalistes de les fases d’ascens a Primera Divisió 
Nacional. El club arrencarà ara la temporada d’estiu 
amb el Torneig Open Calamar 4x4 i 2x2 de vòlei platja.



36 | EL PRAT | JULIOL-AGOST 2022

elprat.ràdio, millor ràdio local de Catalunya 
als Premis de Comunicació Local 2022

lprat.ràdio (91.6 
FM), la ràdio mu-
nicipal del Prat, ha 

estat reconeguda com la millor ràdio 
local de Catalunya 2022 en els tercers 
Premis de Comunicació Local, que 
es van atorgar l’1 de juny  en el marc 
del Mercat Audiovisual de Catalunya, 
a Granollers. Aquest reconeixement 
a l’emissora elprat.ràdio s’ha fet, a 
més, en l’edició rècord de participació, 
amb un total de 111 propostes.

El guardó reconeix, segons el jurat, 
la “tasca realitzada durant els 20 anys 
de l’emissora en la producció dels con-
tinguts tractats de manera variada i 
assolint un gran nivell”. Segons va ex-
plicar Imanol Crespo, director-gerent 
de l’empresa municipal El Prat Comu-
nicació, “aquest és un reconeixement 
enorme per a moltes i moltes perso-
nes i equips que han fet i fan possible 
aquesta ràdio pública. Som el que som 
gràcies a la suma d’aquest bagatge i 
aquesta experiència que ara ens per-
met afrontar nous reptes i aventures”.

e
20 anys de ràdio 
pública al Prat
Aquest premi coincideix amb el vintè 
aniversari d’elprat.ràdio, una efe-
mèride que es va commemorar amb 
una programació especial des del parc 
del Fondo d’en Peixo durant la diada 
de Sant Jordi. 

Fa dues dècades que l’emissora 
apropa tota l’actualitat del Prat de Llo-
bregat a través del seu magazín ma-
tinal, el Planeta Prat, els informatius i 
els esports, i compta amb una àmplia 
varietat de propostes de tot tipus 
gràcies al centenar de persones que 
hi col·laboren i que fan possible una 
quarantena de programes especialit-

Els premis reconeixen “la tasca realitzada per la ràdio pública 
pratenca en la producció de continguts variats i de gran nivell”

zats en temes d’interès comunitari i 
musicals.

Segons Crespo, “hem d’entendre 
aquest premi com un punt de partida 
i una gran responsabilitat. Els reptes 
dels mitjans de proximitat sempre 
són enormes. Hem de continuar amb 
aquesta aposta per la visió transmèdia 
dels mitjans, multiplicar els canals de 
distribució com hem fet —som una 
de les primeres ràdios locals en els 
principals assistents de veu i disposi-
tius intel·ligents—...; en definitiva, po-
sar al centre el contingut de qualitat 
amb una proposta de valor, sobretot, 
en aquests temps d’infoxicació i fake 
news”.

Altres premiats i competidors
A la categoria de millor ràdio, l’emissora pratenca competia amb 
Ràdio Premià de Mar i Ràdio Cambrils, que també estan fent una 
gran feina per la modernització dels seus mitjans. La gala també 
va premiar Vallès Oriental TV com a millor televisió i La Veïnal a 
l’apartat digital, mentre que a la categoria de millor contingut es va 
reconèixer el reportatge “1881, la gesta del ferrocarril” de Canal Blau, 
“4 vides” de Ràdio Igualada i “Diari d’un comboi de rescat” de Ràdio 
Capital de l’Empordà.

L’organització ha creat enguany el premi extraordinari del 
jurat que, en la seva primera edició, s’ha atorgat al periodista 
baixllobregatí Jordi Évole.

Els Premis de Comunicació Local són un referent del món 
audiovisual de proximitat. A la foto, representants dels 
mitjans premiats. A l’esquerra, part de l’equip d’elprat.ràdio, 
amb el seu director, Imanol Crespo, mostrant el premi. 



Lleure per a 
infants i joves 
amb discapacitat
Amb l’arribada de l’estiu, infants i jo-
ves comencen les vacances. Molts 
van a un casal d’estiu, però no tothom 
té les mateixes necessitats. Fa 15 anys, 
un grup de mares i pares de l’AMPA 
de l’Escola d’Educació Especial Can 
Rigol, veient que no hi havia cap casal 
que cobrís plenament les necessitats 
dels seus fills i filles, amb diferents 
graus de discapacitat, van crear l’As-
sociació de Lleure per a Infants i Joves 
amb Discapacitat Disprat-Lleure. 

A més d’oferir als seus fills i filles un 
lleure adaptat a les seves necessitats 
i habilitats, l’associació també aporta 
a les famílies “una mica d’oxigen per 
poder fer activitats que habitualment 
no podem realitzar amb el nostre fa-
miliar dependent”, explica Alba Fer-
nández, presidenta de l’entitat.

Cuidar les persones 
cuidadores
Així doncs, Disprat-Lleure també té 
cura d’aquestes persones cuidadores, 
a través de l’organització de casals 
durant les vacances d’estiu, les pri-
meres setmanes de setembre, Setma-
na Santa, Nadal i també colònies en 
aquestes mateixes èpoques de l’any. 

Activitats amb 
contingut terapèutic
Disprat-Lleure ofereix una ludoteca 

diària, el casalet de dissabte al matí, 
el club infantil i algunes activitats 
adaptades amb un gran contingut 
terapèutic, com l’equinoteràpia, ja 
que són infants i joves que necessiten 
teràpia constant. És molt important 
que se’ls estimuli, per tal d’ajudar-los 
a exterioritzar les seves emocions. Per 
aquest motiu, Disprat ha creat espais 
com l’aula multisensorial per provo-
car-los un despertar des de diferents 
sentits.

Club de Joves
A mesura que aquests infants creixen,  
van requerint una certa independèn-
cia. Aquest procés és un moment difí-
cil per a les famílies, ja que “no tots els 
seus fills i filles poden assolir aquesta 
autonomia”, explica Alba Fernández. 
Amb el Club de Joves, però, han acon-
seguit un espai on els nois i les noies 
es poden trobar i fer activitats amb 
persones de la seva edat, com anar al 
cine, d’excursió… 

 
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”

Com ha evolucionat Disprat-
Lleure al llarg d’aquests anys?   
Aquest any celebrem el 15è 
aniversari i, com a entitat, hem 
crescut molt: de ser membres 
d’una AMPA vam passar a ser 
una associació encapçalada per 
l’Ana Fernández, que actualment 
organitza activitats extraescolars 
com karate i informàtica adaptada, 
també activitats de cap de 
setmana, casals, colònies… Ara, 
hem fet el “juny intensiu”, ja que 
Can Rigol fa jornada intensiva. 
Nosaltres acollim aquests infants i 
joves, perquè continuïn amb la seva 
rutina i els seus familiars també 
puguin continuar amb la seva. 

Per què és rellevant organitzar 
activitats de lleure adaptades?  
El problema que tenim és que 
necessitem molts monitors i 
monitores per abastar tots els 
infants i joves. Per això és tan 
important que hi hagi casals i 
activitats com les que fem.

Com hi pot col·laborar la 
ciutadania? 
Cada any fem uns calendaris en 
què apareixen fotografies dels 
nostres infants. Els diners que 
recaptem van destinats a l’entitat. 
Aquest any també hem participat 
en la diada de Sant Jordi al Fondo 
d’en Peixo venent-hi roses i llibres 
i regalant manualitats realitzades 
pels nostres nois i noies. Els 
beneficis van anar a la investigació 
de la FoxG1, una malaltia rara que 
afecta molt poques persones en el 
món i una d’elles és la Marta, una 
de les nostres usuàries.

Disprat-Lleure

UNA ENTITAT 
SOCIAL CADA 
MES

Alba 
Fernández 
Presidenta de 
Disprat-Lleure

“Aquest 2022 hem 
fet 15 anys i hem 
crescut molt”

Sortida a Port Aventura. 



Saludar-se és important, és un signe de bona educació i ens 
permet establir una comunicació amb una altra persona. Però 
ara bé, no tothom saluda de la mateixa manera ni s’utilitzen 
les mateixes parts del cos. En aquest llibre esbrinareu com 
es saluda al Japó, si els esquimals són els únics que es fan 
petons amb el nas, per què diem “hola”... Un dels llibres més 
interessants que ha arribat a la biblioteca en els darrers temps. 

Per cert, sabeu què és el DAP? Al llibre, la resposta. 

Autores: Arianna Squilloni i Olga Capdevila                                 
Recomanat per a nens i nenes a partir dels 10 anys

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

La Biblioteca us recomana:

Durant el curs escolar, grups d’infants heu visitat 
el litoral del Prat per conèixer què hi podem 
trobar i fer. 

La platja és un dels espais rics en biodiversitat 
del Prat, i per això les escoles l’han visitat per fer-
hi diferents activitats d’observació: per exemple, 
se n’han conegut les zones protegides i la flora 
que s’hi troba, com els lliris, les campanetes i el 
panical. 

Ara, quan visiteu la platja durant l’estiu, sabreu 
com cuidar-la i podreu explicar a les vostres 
famílies i amistats tot el que heu après.

   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!
Aprenem sobre 
la nostra platja 

Abans d’acabar el curs, les escoles i els instituts 
del Prat van començar a visitar l’exposició 
“Menja, Actua, Impacta”, situada a Fundesplai 
i que explica com afecta el sistema alimentari 
actual a la salut de les persones i el planteta.

Les visites continuaran al llarg el curs vinent. 
Si us interessa anar-hi, demaneu als vostres 
professors i professores que demanin cita a 
Fundesplai (tel. 934 747 474).

Visitem 
l’exposició de 
Fundesplai 



Els infants fan 
propostes a 
l’alcalde per 
millorar la ciutat “El nostre grup ha proposat fer una formació 

als referents d’escola i als tutors legals sobre 
els coneixements de les malalties cròniques 
dels infants. A l’alcalde li va semblar molt 
interessant, i ens va advertir que aquestes 
accions necessiten temps i diners”.

Nora de la 
Hera Bondia  
Escola Mare de 
Déu del Carme

El Consell dels Infants del Prat es va trobar el 8 de juny amb l’alcalde 
de la ciutat, Lluís Mijoler, per plantejar-li els dubtes, les propostes i 
les demandes recollits al llarg del curs que tot just s’ha acabat.

S’hi van tractar quatre qüestions principals: l’ampliació de l’aeroport, 
la circulació dels patinets elèctrics, el reciclatge dels residus i el 
tractament de les malalties cròniques infantils.

L’alcalde va marxar de la trobada “amb la motxilla plena de deures 
per continuar transformant la ciutat, tot comptant amb la mirada 
de la infància i l’adolescència”, va dir. 

Sorteig de membres 
El 15 de juny es va fer un nou sorteig per escollir nous i noves 
membres del Consell dels Infants, que periòdicament renova la 
meitat dels nens i les nenes que l’integren. 

El Consell dels Infants trasllada a Lluís Mijoler els 
dubtes i les demandes recollits al llarg del curs

L’opinió de 4 consellers/es

“La nostra proposta va sobre patinets 
elèctrics: pensem que si s’utilitzen malament, 
poden fer mal a gent gran o a gent amb 
problemes de mobilitat, i per això plantegem 
una campanya de conscienciació. 

Roger 
Molina 
Sanjurjo 
Escola Jacint 
Verdaguer

“El nostre grup hem volgut fer una 
proposta per millorar el reciclatge, perquè 
hem vist que molta gent no recicla i 
estem col·lapsant el mar amb residus, i 
aleshores contaminem l’aigua potable”

Nerea Uroz 
Vidal   
Escola Joan 
Maragall

“La nostra proposta consistia a muntar 
una manifestació en contra de 
l’ampliació de l’aeroport. L’alcalde ens 
va dir que hauríem de fer difusió de 
la necessitat de protegir el delta”.

Àlex Pérez 
Gallardo  
Institut Baldiri 
Guilera



Us convidem a omplir de color el dibuix de la contraportada, que 
cada mes fa un il·lustrador o il·lustradora de la ciutat. Aquest cop, 
l’autor és Dídac Rocho i està dedicat a les activitats d’estiu al Prat. 
Precisament, en Dídac és autor d’una de les propostes finalistes de 
la Convocatòria de projectes artístics /Unzip 2022 (veure pàgina 30).


