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a llegada del otoño suele 
ser un momento propicio 
para poner luces largas, 
imaginar cómo queremos 
que sea el futuro, y pla-
nificar cómo queremos 

alcanzarlo. Tanto a nivel individual como 
colectivo. Muchas personas y hogares, una 
vez terminadas las vacaciones, se organizan 
para afrontar un nuevo curso y nuevos obje-
tivos. De la misma manera, nuestra ciudad 
se vuelve a llenar de vida después del parón 
del verano. Es el momento de plantar semi-
llas para el futuro que queremos.

El ejemplo más destacado de esto es la 
vuelta a los centros educativos. Un hito im-
portante para los más de 8.000 alumnos de 
nuestra ciudad que estas semanas arrancan 
un nuevo curso en la escuela, el instituto, o 
la formación post-obligatoria o continuada. 
A todos y todas ellas, les deseo muy buen 
curso, acompañados por sus familias y todo 
su profesorado, a los que nunca podremos 
agradecer suficientemente la labor que ha-
cen. Porque en El Prat sabemos que la edu-
cación es una tarea colectiva y también una 

de las principales herramientas que tenemos 
para transformar el mundo. Sabemos, en de-
finitiva, que educando mejor a los niños y 
niñas de hoy plantamos la semilla de un Prat 
más despierto, crítico y próspero en el futuro.

Otra semilla importantísima que hemos 
plantado en las últimas semanas para cons-
truir El Prat del futuro es la aprobación de un 
nuevo planeamiento para la Seda y la Pape-
lera. Los últimos meses y años han exigido lo 
mejor de nosotros; hemos tenido que cuidar-
nos y hemos tenido que defender nuestro te-
rritorio ante amenazas sobrevenidas a corto 
plazo. Pero, paralelamente, no hemos dejado 
de pensar cómo queríamos convertir a largo 
plazo El Prat del futuro en una ciudad más 
verde y más cohesionada. Y ese planeamien-
to que el plenario ha aprobado de forma 
inicial sin ningún voto en contra es un gran 
paso adelante en este sentido.

Hablaba de luces largas, pero no quiero 
acabar sin recordar que, en pocos días, llega 
de nuevo, y por fin, nuestra Fiesta Mayor. La 
de siempre, pero con un día más de fiesta 
para celebrar que ha vuelto. Pratenses, ¡bue-
na Fiesta Mayor!

L
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

Llavors per al futur

arribada de la tardor acos-
tuma a ser un moment 
propici per posar llums 
llargues, imaginar com 
volem que sigui el futur, 
i planificar com el volem 

assolir. Tant a nivell individual com col·lec-
tiu. Moltes persones i llars, un cop acabades 
les vacances, s’organitzen per encarar un 
nou curs i uns nous objectius. De la mateixa 
manera, la nostra ciutat es torna a omplir 
de vida després de l’aturada de l’estiu. És el 
moment de plantar llavors per al futur que 
volem.

L’exemple més destacat d’això és la torna-
da als centres educatius. Una fita important 
per als més de 8.000 alumnes de la nostra 
ciutat que aquestes setmanes arrenquen un 
nou curs a l’escola, l’institut, o la formació 
post-obligatòria o continuada. A tots i totes 
elles, els desitjo molt bon curs, acompanyats 
per les seves famílies i tot el seu professorat, 
a qui mai podrem agrair prou la labor que 
fan. Perquè al Prat sabem que l’educació és 
una tasca col·lectiva i també una de les prin-

cipals eines que tenim per transformar el 
món. Sabem, en definitiva, que educant mi-
llor els infants d’avui plantem la llavor d’un 
Prat més despert, crític i pròsper en el futur.

Una altra llavor importantíssima que hem 
plantat en les darreres setmanes per cons-
truir el Prat del futur és l’aprovació d’un nou 
planejament per a la Seda i la Paperera. Els 
darrers mesos i anys han exigit el millor de 
nosaltres; ens hem hagut de cuidar i hem 
hagut de defensar el nostre territori davant 
d’amenaces sobrevingudes a curt termini. 
Paral·lelament, però, no hem deixat de pen-
sar com volíem convertir a llarg termini el 
Prat del futur en una ciutat més verda i més 
cohesionada. I aquest planejament que el 
plenari ha aprovat de forma inicial sense cap 
vot en contra és un gran pas endavant en 
aquest sentit.

Parlava de llums llargues, però no vull aca-
bar sense recordar que, d’aquí a ben pocs 
dies, arriba de nou, i per fi, la nostra Festa 
Major. La de sempre, però amb un dia més 
de festa per celebrar que ha tornat. Pratencs 
i pratenques, bona Festa Major!

L’



cuts l’any 2020). A més, l’Ajuntament 
ha ampliat a més famílies el sistema 
de tarifació social per al grup de na-
dons i el d’infants d’un any (nascuts al 
2022 i el 2021).

També hi ha novetats en la formació 
professional, ja que l’Institut Illa dels 
Banyols amplia la seva oferta amb un 
nou cicle de grau mitjà d’Instal·lacions 
de producció de calor i una nova lí-
nia del d’Electromecànica de vehicles 

n total de 5.767 
infants d’esco-
les d’infantil i 

primària i d’escoles bressol, de 0 a 12 
anys, i 2.636 adolescents a secundària, 
van començar el curs la primera set-
mana de setembre.  

Pel que fa a l’educació postobliga-
tòria, aquest curs s’ofereixen 735 pla-
ces de batxillerat, 1.999 de formació 
professional, 115 de programes de 
formació i inserció (PFI), 48 de l’itine-
rari de formació específic (IFE), 960 
de l’Escola Oficial d’Idiomes i 641 dels 
ensenyaments per a persones adultes.

Novetats en escoles    
bressol i formació 
professional 
Entre les principals novetats que 
ha portat aquest curs, a banda de 
l’avançament del calendari, i de 
l’abandonament de les mesures per 
la covid, destaca la gratuïtat del servei 
educatiu per als infants de 2 anys (nas-

Lliçó inaugural el 29 de setembre
El tradicional acte de lliçó inaugural es farà, enguany, el 29 de 
setembre al Cèntric. Anirà a càrrec de la doctora en filosofia Begoña 
Román, que oferirà la ponència “Educar globalment: reflexions des 
de l’ètica”. A la segona part de l’acte es realitzarà el reconeixement 
al professorat amb 25 anys de docència a la ciutat, així com a 
l’Institut i a l’AMPA que fan 50 i 25 anys respectivament, i a l’alumnat 
que va obtenir les millors qualificacions acadèmiques de l’etapa 
postobligatòria. Podreu seguir l’acte en directe a través d’elprat.tv.

automòbils. Pel que fa a l’Institut Les 
Salines, amplia una línia al Programa 
de Formació i Inserció de Perruqueria 
i Cosmètica Capil·lar i ofereix més pla-
ces al grau superior de Desenvolupa-
ment d’Aplicacions Web. 

Obres a les escoles durant l’estiu
Com cada any, aprofitant les vacances estivals, l’Ajuntament du a 
terme obres de millora a les escoles de la ciutat. Així, aquest estiu 
s’han fet treballs a l’Escola Galileo Galilei (substitució del revestiment 
amb fals sostre d’una zona de pati), Escola Bernat Metge (renovació 
de fusteria dels lavabos de la planta baixa), Escola del Parc (reparació 
de la fusta del terra de l’aula de psicomotricitat) i Escola Sant Jaume 
(treballs de conservació i manteniment de la pista esportiva exterior 
del pati —foto—), entre altres obres menors. 

U
Nou curs, 
nous reptes

Trobareu informació completa 
a https://www.elprat.cat/
educacio/estudiar-al-prat/
formacio-professional
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Durant les vacances d’estiu, l’Ajun-
tament ha fet la primera fase de les 
obres de reforma i ampliació de l’Ins-
titut Escola Pepa Colomer. Aquest 
centre, que abans era una escola de 
primària, necessita nous espais i ser-
veis per adaptar-se als requeriments 
d’un institut escola de dues línies.

La planta baixa de l’edifici s’ha re-
format i s’ha ampliat amb dues noves 
aules i una biblioteca, que han ocupat 
part dels antics porxos. També s’ha 
modificat la zona d’administració per 
tal de fer la connexió amb la part que 
s’amplia. 

Les obres, però, continuen, tot i 
que no interfereixen amb l’activitat 
docent, ja que es fan en dues zones 
del pati i separades amb tanques de 
la resta del centre.

Actualment s’està treballant en 
la reforma integral de la cuina,  que 
estarà enllestida al desembre —de 
moment el centre disposa d’un servei 
provisional de càtering—, i en la nova 
escala d’emergència.

El nou edifici, situat a la zona del 
pati on abans estaven els horts es-
colars, que es reubicaran, acollirà 
un gimnàs, vestidors i un porxo, a la 
planta baixa, i dues aules més a la pri-
mera planta, que estaran connecta-
des amb l’edifici existent mitjançant 
una passera. Aquestes obres està pre-
vist que finalitzin durant les vacances 
de Setmana Santa.

Aules polivalents 
Les quatre noves aules —les dues ja 
acabades i les dues que s’estan fent 
ara— s’han dissenyat perquè siguin 

L’Institut Escola Pepa Colomer 
comença el curs amb l’edifici reformat, 
noves aules i biblioteca
Ara continuen les obres de 
reforma de la cuina i del 
nou edifici, que acollirà 
un gimnàs i més aules

polivalents, amb envans mòbils que 
fan possible ampliar els espais i amb 
revestiments acústics que permeten 
fer activitats musicals i d’altre tipus. 

Imatge virtual del gimnàs i aules 
del nou edifici, que estaran 

acabats a la primavera.

Una de les noves aules polivalents 
de l’Institut Escola Pepa Colomer 

durant una classe de música.
Aquest centre, 
que abans era de 
primària, necessita 
adaptar-se als 
requeriments d’un 
institut escola



A la nostra ciutat, l’educació s’entén 
en un sentit ampli que integra tots 
aquells agents, serveis i entitats que 
tenen en el seu projecte promoure 
oportunitats d’aprenentatge i el des-
envolupament integral i inclusiu dels 
ciutadans i ciutadanes durant tota la 
seva vida. 

Tres línies de treball 
Des d’aquesta visió, al Prat es treballa 
des de fa anys en tres línies. 

1. Una és la construcció d’un pro-
jecte educatiu compartit, en què 
els diferents membres de la comu-
nitat treballen conjuntament a partir 
d’objectius comuns per impulsar la 
corresponsabilitat en els processos 
educatius. Un exemple d’això és el 
programa IntersECCions.

2. Una segona línia és la cohesió en-
tre els diferents agents educatius, 
que disposen d’espais de diàleg que 

El Prat educa més enllà 
de l’escola

els permeten actuar i prendre deci-
sions amb visió de ciutat, arribant a 
consensos que afavoreixen la inte-
gració i l’impacte de les mesures. En 
són exemples els espais compartits 
per totes les direccions de centres 
de la ciutat, el plenari d’AMPA i AFA, 
les comissions del Pla Educatiu d’En-
torn, el Consell d’Educació Munici-
pal, i altres.

3. La tercera línia de treball és la 
construcció d’una ciutat generado-
ra d’una gran diversitat i quantitat 
d’oportunitats educatives, culturals, 
de lleure, esportives..., a les quals pot 
accedir tota la població de manera 
gairebé universal.



Segregació i abandonament: 
dues amenaces que cal prevenir

anys a través de l’acompanyament 
en la construcció d’itineraris forma-
tius i vitals per tal de promoure les 
oportunitats educatives per a ells/es. 
El servei els ofereix atenció a El Lloro 
Serveis de Joventut (tel. 934 785 077, 
WhatsApp 686 305 973). 

La lluita contra la segregació escolar 
—és a dir, la desigual distribució de 
l’alumnat vulnerable i el no vulnera-
ble— en els diferents centres de la 
ciutat, és una de les prioritats en les 
polítiques educatives del Prat. 

Al llarg dels últims anys s’han im-
pulsat projectes i accions encamina-
des a afavorir l’equitat educativa i fre-
nar la segregació escolar. Ara, a més, 
el context normatiu afavoreix mesu-
res en aquest sentit, com ara la reduc-
ció de ràtios, la reserva de places que 
permetin una distribució equilibrada 
de l’alumnat o la detecció d’alumnes 
amb necessitats especifiques de su-
port educatiu, entre d’altres. 

Programa NOE (Noves 
Oportunitats Educatives) 
Pel que fa a l’abandonament escolar, 
aquest curs es continua desenvolu-
pant el programa NOE (Noves Opor-
tunitats Educatives), amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. Aquest 
servei aborda l’abandonament es-
colar prematur dels joves de 16 a 24 

IntersECCions, un model 
que funciona
El programa municipal IntersECCions (Educació, Cultura, Comunitat) 
(elprat.cat/interseccions), creat l’any 2016, ha demostrat 
com la feina col·laborativa entre diversos agents enriqueix els 
aprenentatges que l’alumnat pot fer dins i fora de l’aula. Amb 
el treball conjunt de professorat, educadores, professionals, 
famílies i el mateix alumnat en alguns casos, IntersECCions ha 
permès incorporar diverses mirades que han enriquit experiències 
educatives que s’estaven portant a terme, se n’han creat de noves 
i s’ha pogut oferir a l’alumnat oportunitats que potser no eren al 
seu abast, obrint-los nous horitzons. Amb IntersECCions, escoles, 
instituts i agents de l’entorn (altres centres, entitats, equipaments 
i serveis del barri i de la ciutat, agents comunitaris, culturals i 
artístics) treballen en un projecte educatiu compartit.

La igualtat 
d’oportunitats, 
clau per a la 
cohesió social 
Aquest curs continuen en-
davant projectes que, em-
marcats en el Pla Educa-
tiu d’Entorn, afavoreixen la 
igualtat d’oportunitats. Un 
exemple són els Tallers de 
suport per a l’èxit escolar, 
que aquest curs atendran al 
voltant de 300 infants i joves, 
des de 3r de primària fins a 
4t d’ESO, en un total de 8 
centres de primària, 5 insti-
tuts de secundària i els dos 
instituts escola de la ciutat. 
Un altre exemple és el pro-
jecte BASSA, que atendrà 75 
joves de PFI (programes de 
formació i inserció), cicles 
formatius o batxillerat.

Aquests projectes uneixen 
dos pilars bàsics: d’una ban-
da, es fa suport a les tasques 
acadèmiques i es treballen 
tècniques i hàbits d’estudi; 
de l’altra, també es treballa 
la part emocional i personal 
oferint un acompanyament 
integral a cada infant o jove.



“He començat amb 
molta motivació”
“Ara començo el segon curs del cicle 
formatiu de Gestió Administrativa 
a l’Institut Les Salines, amb molta 
motivació i ganes d’aprendre. Estic 
contenta perquè m’han confirmat 
que podré continuar amb el suport 
educatiu que BASSA té al barri 
de Sant Cosme per ajudar-me a 
continuar avançant i obrir-me 
un camí cap al futur.”

Merce Pérez Carmona  
Alumna del cicle formatiu de 
Gestió Administrativa a l’Institut 
Les Salines

“Animo les famílies 
a participar”
“El curs s’inicia abans i sense el 
consens de tota la comunitat 
educativa. En aquests dos últims 
anys, les AMPA i AFA del Prat, tot 
i les restriccions, han treballat 
conjuntament i de valent per poder 
tirar endavant els seus projectes. 
També han estat un bon canal 
de difusió d’informació rellevant. 
Animo les famílies a engrescar-
se i participar en les tasques i 
projectes de la seva AMPA o AFA.”

Úrsula Martínez Marco  
Presidenta de l’AMPA de 
l’Institut Ribera Baixa

“Alguna cosa no 
acaba d’encaixar”
“Totes les ciutats tenen una aroma 
particular. L’aroma dels centres 
d’educació del Prat deixa endevinar la 
intensitat que dona treballar moltes 
persones juntes, la fortalesa que aporta 
la participació i la inclusió, la cortesia 
que proporciona l’acceptació dels 
altres i l’avantguarda que defineix una 
comunitat que sent que alguna cosa 
no acaba d’encaixar en la manera 
actual de fer les coses i que creu que 
es pot fer més i es demana com.”

Ana Belén Barrena  
Directora de l’Institut Ribera Baixa

“Un projecte educatiu 
de ciutat ambiciós”
“Les nostres aules han de ser el 
motor que generi un canvi social 
necessari en els temps complicats 
que ens toca viure. Al Prat existeix 
un projecte educatiu de ciutat 
ambiciós basat a sumar esforços 
amb aquest mateix objectiu, i en 
vull destacar el paper fonamental 
de les famílies, les quals necessitem 
més que mai participant en el 
dia a dia de les nostres escoles.”

Ana Moscardó Sornosa  
Directora de l’Escola Jacint 
Verdaguer

Les energies renovables com a 
projecte educatiu
L’Ajuntament està instal·lant plaques fotovoltaiques a una vintena 
de cobertes d’edificis municipals, la meitat dels quals són centres 
educatius. El projecte més avançat és el de l’Escola Charles Darwin. 
En aquest centre, l’Ajuntament hi ha instal·lat plaques fotovoltaiques 
que produeixen energia elèctrica per al funcionament de l’escola 
i l’autoconsum compartit d’edificis municipals i de 43 famílies del 
centre, que disposaran de 0,5 kW/h en hores solars durant un any. 
Durant el curs passat es va constituir un grup motor amb l’objectiu 
de reflexionar i aprendre en matèria d’energia i definir una estratègia 
pedagògica que posi a l’abast de tothom els coneixements sobre 
energia, dins i fora de l’aula. En aquest grup de treball, hi participen 
professorat, famílies i personal tècnic de l’Ajuntament. L’experiència 
de la Charles Darwin s’estendrà a altres escoles de la ciutat.

Així veu el curs la comunitat educativa del Prat
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Subvencions de mesures d’equitat: adquisició 
de Chromebooks, llicències digitals, 
material escolar i llibres de text i activitats 
complementàries (sortides, colònies...)

Subvencions per a projectes pedagògics 
dels centres públics d’educació infantil 
i primària, secundària, educació 
especial, persones adultes, formació 
professional i Escola Oficial d’Idiomes

Ajuts per a la realització d’activitats 
d’estiu 2022 i extraescolars 2022/23

NOU: Servei d’acompanyament i suport per a 
infants i joves amb necessitats específiques de 
suport socioeducatiu o diversitat funcional a 
les activitats d’estiu i extraescolars (vetlladores)

Subvenció per a la realització de 
projectes educatius de les AMPA/AFA

Vetlladores per a necessitats educatives 
especials a les escoles bressol municipals

Tarifació social

TIPUS D’AJUT IMPORT

130.000 €

 
25.200 €

558.000 €
 

60.000 €

36.450 €

36.500 €

100.000 €

Suports econòmics municipals a la 
comunitat educativa

Ajuts econòmics per a activitats 
extraescolars i material

terial escolar i llibres de text, a més de 
continuar contribuint al desplegament 
del projecte SORELL de reutilització 
de material escolar als centres per re-
duir la despesa de les famílies, sobre 
tot en llibres de text. Aquest projecte, 
que promou valors de sostenibilitat 
ambiental, solidaritat i treball conjunt, 
és possible gràcies a la col·laboració les 
famílies, alumnat i professorat. 

L’altra línia serà per cobrir les despe-
ses d’activitats complementàries (sor-
tides, colònies i activitats puntuals) de 
l’alumnat més vulnerable. La dotació 
conjunta de la convocatòria serà de 
130.000 €.

Amb la finalitat de prevenir la despro-
tecció de col·lectius amb risc d’exclu-
sió social, l’Ajuntament atorga ajuts 
econòmics a famílies amb recursos in-
suficients per facilitar l’accés a la rea-
lització d’activitats extraescolars per a 
aquest curs, així com per a les activi-
tats d’estiu. Enguany es destinaran a 
aquest efecte 558.000 €.

Així mateix, l’Ajuntament convocarà 
la subvenció de mesures d’equitat per 
a tots els centres educatius del muni-
cipi amb dues línies complementàries. 
La primera serà per cobrir despeses 
per a l’adquisició d’ordinadors portàtils 
Chromebook, llicències digitals, ma-

L’Ajuntament 
ofereix 186 
activitats 
i serveis 
educatius 
Fa molts anys que l’Ajuntament del 
Prat col·labora amb la comunitat 
educativa de la ciutat per contribuir 
al desplegament d’activitats i serveis 
educatius que complementen els 
aprenentatges a l’aula. Aquest curs, 
l’Ajuntament ofereix als centres, AMPA 
i AFA 186 activitats i serveis educatius 
de diferents àmbits i temàtiques. 

Trobareu tota l’oferta a 
elprat.cat/educacio

El LECXIT 
busca persones 
voluntàries
El Punt del Voluntariat del Prat fa una 
crida a la ciutadania per cercar per-
sones que vulguin participar en el 
LECXIT. Aquest projecte té com a ob-
jectiu millorar la comprensió lectora i 
potenciar el gust lector de l’alumnat 
de primària, i consisteix a fer acom-
panyament lector a un infant. L’acti-
vitat es fa en horari extraescolar i les 
persones voluntàries hi dediquen una 
hora setmanal durant el curs. Per par-
ticipar com a volunari/ària us podeu 
adreçar al Punt del Voluntariat (a Ca-
ses d’en Puig) o enviar un correu elec-
trònic a voluntariat@elprat.cat.



Carmelo Declara Merino

Ganas e ilusión Otra vez juntos
Después de unos años muy duros 
para todos, este septiembre volvemos 
a disfrutar de nuestra Fiesta Mayor 
en El Prat. Hace tres años, mientras 
muchos pratenses disfrutábamos 
del espectáculo pirotécnico desde 
balcones y terrazas, nadie pensaba que 
no volveríamos a disfrutar de nuestra 
fiesta en plenitud hasta tres años 
después. Eso sí, tras el duro peaje de 
ver marchar a muchísimos familiares 
y amigos para siempre y un obligado 
encierro en casa. Mi recuerdo y mi más 
sincero cariño para todas esas personas 
que nos han dejado y para sus seres 
queridos.

Esta maldita pandemia nos ha 
cambiado la vida, nuestras costumbres 
y nuestra manera de relacionarnos. 
Y es por eso que esta Fiesta Mayor 
de 2022 la tenemos que disfrutar al 
máximo. Tenemos que salir a la calle a 
reencontrarnos, como siempre hemos 
hecho los pratenses, y dejar al lado por 
unos días las preocupaciones.

Quería empezar con estas frases 
de optimismo, ya que en este nuevo 
curso se prevén tiempos difíciles y 
en los que no resultará fácil llegar a 
fin de mes en muchos hogares. En 
este sentido, puedes estar seguro 
de que desde Ciudadanos vamos a 
seguir impulsando propuestas desde 
el Ayuntamiento para paliar en lo 
posible esta situación, apostando por 
una mejor gestión de los recursos 
públicos para evitar que te vuelva a 
subir las tasas e impuestos dentro de 
unos meses el Gobierno del alcalde 
Mijoler, como hizo el año pasado pese 
a nuestra oposición.

Para finalizar, me gustaría desearos 
a todos una feliz Fiesta Mayor.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

En septiembre damos comienzo 
al nuevo curso político. Desde 
Podemos El Prat lo hacemos con 
ganas e ilusión para encarar el último 
tramo de mandato, y felices tras llegar 
a un acuerdo con El Prat en Comù 
para concurrir juntos a las próximas 
elecciones municipales. Lo hacemos 
convencidos de que la unidad es la 
mejor manera de dar respuesta a las 
demandas de la ciudadanía.

Tras un agosto marcado por 
las altas temperaturas y una sequía 
preocupante, manifestamos nuestro 
compromiso de continuar protegiendo 
el medio ambiente, ante las nuevas 
amenazas de ampliación del aeropuerto 
promulgadas por los sectores socialistas 
de la capital catalana, que mantienen 
un único propósito electoralista. Desde 
El Prat les decimos que ni un palmo 
más, y lo hacemos desde nuestra visión 
municipalista, centrados en nuestro
territorio y basando nuestras políticas 
en los beneficios de lo público y lo local. 
Para ello, continuaremos demandando 
un nuevo modelo municipal, con más 
competencias y más recursos, para 
alcanzar una soberanía local que nos 
permita proteger y acompañar a la 
clase trabajadora de nuestra ciudad y 
al conjunto del tejido productivo, para 
continuar haciendo de nuestra ciudad 
el mejor lugar para desarrollar un 
proyecto de vida.

Septiembre es también sinónimo 
de Fiesta Mayor, este año con 
más ganas que nunca de volver 
a encontrarnos y disfrutar de un 
programa festivo amplio donde estoy 
seguro de que encontraremos la 
oportunidad para hacer que los cinco 
días de nuestra Fiesta Mayor sean 
inolvidables. Visca El Prat!

@Cs_ElPrat        
@CiutadansElPrat
@cselprat

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

Per a una gran majoria, s’han acabat 
les vacances. Espero que les hagueu 
pogut gaudir i, a qui les té encara 
pendents, us desitjo que les aprofiteu. 
Amb el final de l’estiu tornem a la feina, 
també a l’Ajuntament, i comencem a 
atendre de nou aquelles demandes 
que ens aneu fent arribar. Deixeu-
me citar un parell de fites que s’han 
fet realitat aquests últims mesos.

Primera fita: a la fi, s’ha instal·lat la 
plataforma per facilitar l’accés des de la 
vorera a l’illa de contenidors de reciclatge 
que des d’Esquerra vam demanar 
desplaçar a la pl. dels Autobusos 
l’octubre del 2021. Han hagut de 
passar nou mesos perquè es prengués 
la decisió d’instal·lar-la, nou mesos 
d’incomoditats per al veïnat de la zona.

Segona fita: la plataforma única de 
la plaça de la Vila, que facilita l’accés a 
l’edifici històric de l’ajuntament. Diverses 
entitats feia anys que la reclamaven, però 
no es feia realitat! Ara fa tres anys que 
la mateixa zona de la calçada, davant 
l’ajuntament, es va aixecar per obres. 
Aleshores vaig demanar aprofitar-les 
per fer la plataforma única. Tanmateix, 
no ens van fer cas, amb l’excusa que 
tindríem problemes amb la circulació 
dels autobusos. Tres anys més tard, 
aquests problemes ja no existeixen? 
Es pot fer més i millor feina, prop de 
la gent i atenent amb més eficàcia 
les demandes de la ciutadania. Des 
d’Esquerra, així ho procurarem. 

Per acabar, vull afegir que el mes 
de setembre ens porta dues dates 
importants: la Diada Nacional de 
Catalunya i la Festa Major. Vull desitjar-
vos que la pugueu gaudir plenament, 
acompanyats per la família i les 
amistats. Bona Festa Major del Prat!

Fer més i fer-ho 
millor!

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Al darrer ple de l’Ajuntament, hem 
aprovat inicialment la modificació del 
Pla General Metropolità en l’àmbit 
Estació-Seda-Paperera. Es tracta 
d’una fita històrica per al Prat, ja que 
decidim com creixem cap al nord 
fins arribar a la C31, fet que només 
vam començar a imaginar a partir 
del soterrament de les vies del tren.

Després de 30 anys sense canvis 
significatius en la població de la ciutat, 
dibuixem un nou barri de referència 
metropolitana, un creixement 
residencial que donarà resposta a la 
necessitat general d’habitatge (més 
de 5.000 habitatges, dels quals un 
45 % seran de protecció oficial) i que 
dotarà el parc d’habitatge públic 
municipal d’un nombre d’unitats (al 
voltant d’un miler) que ens permetrà 
desenvolupar polítiques municipals 
d’habitatge, com el foment del 
lloguer, a una escala molt important.

Serà un barri amb una proporció 
òptima de zones verdes, i pretén 
ser un barri de zero emissions, 
amb edificacions sostenibles i 
energèticament eficients, amb molt 
poc trànsit de vehicles i una pèrgola 
fotovoltaica i de protecció acústica 
a prop de l’autovia. Serà un barri, a 
més, configurat amb una topografia 
plana, la qual ens ha de permetre 
assolir, més endavant, una vella 
aspiració del Prat: el soterrament de 
l’autovia, per no tenir nuclis aïllats 
i créixer de manera harmònica.

És una proposta, en 
definitiva, que permet al Prat un 
creixement residencial modèlic, 
modern, compromès amb el 
medi ambient i amb la necessitat 
d’habitatge assequible.

En el ple municipal de setembre 
s’ha aprovat una de les fites més 
transcendents per als anys vinents 
de la nostra ciutat. Sense cap vot 
en contra, iniciàvem la modificació 
de planejament que farà realitat el 
desenvolupament urbanístic als antics 
terrenys de La Seda i La Paperera. 
I no serà un desenvolupament 
qualsevol. Lluny d’assemblar-se als 
projectes especuladors que depreden 
el territori, ni a les operacions 
immobiliàries que trafiquen amb 
l’habitatge, l’Eixample Nord creixerà 
com sempre ha crescut el Prat: de 
forma natural i coherent amb el Prat 
actual, posant al centre les necessitats 
de les famílies treballadores i les 
necessitats climàtiques del segle XXI.

El barri estarà vertebrat per una 
important presència de verd públic, 
zones de vianants i parcs urbans, on 
les persones seran les protagonistes 
de la vida al carrer. Serà un barri pioner 
en matèria de consciència ambiental, 
amb edificis amb un baixíssim consum 
gràcies a l’estratègia de la comunitat 
ciutadana d’energia del Prat. I també 
serà un barri per a les famílies de 
classe treballadora. Gairebé la meitat 
dels 5.000 pisos projectats seran 
protegits, i hem aconseguit que més 
d’un miler d’aquests habitatges siguin 
públics i de lloguer assequible.

Materialitzem així un dels grans 
compromisos amb què els comuns 
ens presentàvem a les eleccions. I 
posem les bases perquè, d’aquí a 
15 anys, les noves generacions de 
pratenques i pratencs tinguin garantit 
el seu lloc al món, en un Prat del 
futur que serà exemple i model de les 
ciutats que volem: més verdes, més 
cohesionades.

Un nou barri 
per al Prat

L’Eixample Nord, 
el Prat del futur

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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l 28 d’abril del 2023 
se celebrarà una 
nova gala de lliu-

rament dels Premis Ciutat del Prat. 
Aquests guardons, instaurats l’any 
2009 i de periodicitat biennal, són la 
més alta distinció que atorga l’Ajunta-
ment del Prat. El consistori fa una crida 
a la ciutadania perquè hi participi, tot 
proposant candidats i candidates, que 
tant poden ser persones com entitats.

Tothom pot proposar a l’Ajunta-
ment qualsevol nom d’algú vinculat 
a la ciutat del Prat que hagi forjat 
una trajectòria vital exemplar per la 
seva aportació a la comunitat; que 
hagi engrandit els ideals de llibertat, 
solidaritat i civisme; que destaqui en 
qualsevol àmbit professional o social, 
o que la seva activitat hagi contribuït 
a projectar i donar prestigi a la ciutat. 
El termini per presentar candidatures 
acaba el 27 de novembre. 

Com fer propostes? 
Les candidatures les pot presentar 
qualsevol persona física o jurídica, pú-
blica o privada, al Registre General de 
l’Ajuntament del Prat. També s’hi po-
den fer arribar mitjançant correu certi-
ficat. Cal presentar una instància acom-
panyada de la documentació següent:

. Document acreditatiu dels mèrits i 
les circumstàncies de la candidatura

. Currículum vitae de la persona 
que es proposa com a candidata, o 

E

Ja es poden presentar candidatures 
als Premis Ciutat del Prat
Persones i entitats poden 
proposar noms com 
a aspirants a rebre un 
d’aquests guardons

memòria d’activitats en el cas que es 
tracti de qualsevol forma de persona-
litat jurídica

. Qualsevol altra documentació 
complementària que es consideri 

convenient, a l’efecte d’obtenir més 
informació del candidat o candidata

Trobareu més informació 
sobre aquests premis a 
www.elprat.cat/premisciutat  
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l Ple Municipal, en 
la sessió celebrada 
el 7 de setembre, 

ha aprovat inicialment, sense cap vot 
en contra, la modificació del Pla gene-
ral metropolità per construir un nou 
barri en un sector de 453.000 m2 situat 
entre el soterrament del ferrocarril i 
l’autovia de Castelldefels. Es tracta del 
sector ocupat per l’estació intermodal, 
els solars de les antigues fàbriques 
Seda i Paperera i les illes dels carrers 
Urgoiti i Ponsich. El pla continua ara 
la tramitació i està obert a les aporta-
cions dels diferents grups socials i po-
lítics. Es preveu que les obres d’urba-
nització comencin durant el següent 
mandat municipal.

Un referent ambiental 
El nou barri vol ser un referent en 

E

El sector Estació-Seda-Paperera 
acollirà un barri d’emissions zero 
i amb més habitatge públic i 
assequible del previst inicialment

preveia que el nou barri anés elevant 
progressivament la cota del terreny 
per poder passar per sobre de l’auto-
via, en vistes al creixement urbà cap 
a la zona del Carrefour. El nou pla, en 
canvi, preveu un futur soterrament 
d’aquesta carretera, després de les 
converses mantingudes per l’Ajunta-
ment amb la Generalitat al respecte.  

Respecte per la història 
La intervenció a la zona preservarà 
traces històriques com la del carrer 
Major o la de l’antic camí del Pas de la 
Barca. A més, es recuperaran edificis 
històrics com el de les oficines de La 
Paperera (que daten de 1917) i el de 
l’Escola de la Paperera (del 1877) per 
destinar-los a equipaments.

Vídeo a elprat.tv

El sector Estació-Seda-Paperera 
(a l’esquerra, ombrejat de color 
groc) comprèn la zona situada 

entre el ferrocarril soterrat i 
l’autovia de Castelldefels.

matèria de transició ecològica, ja 
que pretén ser una zona residencial 
d’emissions zero. Per tal d’adequar-se 
a la Declaració d’Emergència Climà-
tica de l’Ajuntament, aprovada al 
setembre del 2020, al nou barri es 
fomentarà l’autoconsum energètic, 
l’energia fotovoltaica i un model de 
mobilitat sostenible, amb carrers pa-
cificats i superilles de vianants.  

Gairebé 5.500 habitatges 
El nou barri tindrà més habitatges 
dels previstos en la planificació inicial, 
elaborada anys enrere. Així, en total 
n’acollirà 5.410 , prop de la meitat dels 
quals (2.414) seran de protecció ofi-
cial, i la meitat d’aquests, (1.207) seran 
de lloguer assequible. El 26 % del sòl 
es destinarà a espais verds i el 7 %, a 
equipaments públics, xifres també su-
periors a la planificació inicial.  

Futur soterrament 
Anys enrere, la idea de l’Ajuntament 



 VIDA
PRATENCA

MIJOLER CRIDA A CONSTRUIR 
SOBIRANIES DES DELS MUNICIPIS 

EN EL DISCURS DE LA DIADA
Un any més, el Prat va celebrar l’acte institucional 

i ofrena floral de la Diada la vigília de l’Onze 
de Setembre, a la pl. Mestre Estalella. En el seu 

discurs, l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, va destacar 
el repte de fer front a l’emergència climàtica, la 

crisi de subministraments i l’augment dels preus 
a partir de construir sobiranies des dels municipis. 

Podeu veure un vídeo informatiu i escoltar el 
discurs complet de l’alcalde a elprat.tv.

AGUSTÍ VILLARONGA I LAURA 
FERRÉS RODEN AL PRAT
El reconegut director de cinema Agustí Villaronga 
ha rodat aquest estiu al Prat diverses escenes de 
la seva pròxima comèdia, Loli Tormenta (foto). I 
al setembre, la cineasta pratenca Laura Ferrés ha 
començat a rodar, també a la nostra ciutat, el seu 
primer llargmetratge, La imatge permanent.

TORNEN LES TROBADES AMB 
ACTIVISTES PELS DRETS HUMANS
Properament es faran noves activitats del cicle Jornades 
Ciutats Defensores dels Drets Humans. El 4 d’octubre, 600 
alumnes de secundària i batxillerat es trobaran al Cèntric 
amb les activistes Genith Quitiaquez (foto), indígena 
colombiana, i Reyna Ramírez, activista mexicana. A la 
tarda, altres defensores dels drets humans explicaran la 
situació de les dones refugiades i migrants al Líban. 
Trobareu més informació a elprat.cat/cooperació.

LES ASSOCIACIONS DE LA 
CIUTAT JA COMENCEN A 
PREPARAR LA 20a MOSTRA 
D’ENTITATS
El proper 6 d’octubre a les 18 h, el Centre 
Cultural el Remolar acollirà la primera sessió 
dels plenaris que serviran per organitzar la gran 
festa de les associacions de la ciutat, la 20a 
Mostra d’Entitats. Aquestes sessions compten 
amb el suport de l’Ajuntament i serveixen 
per deliberar sobre diferents aspectes com 
la distribució d’estands, qüestions logístiques 
o el calendari d’activitats, entre d’altres. Les 
entitats poden consultar el calendari de 
plenaris a elprat.cat/mostraentitats.



UNA PRATENSE DE GARROVILLAS 
CUMPLE CIEN AÑOS
Siempre que una persona de El Prat llega a los 100 
años, recibe la visita del alcalde. En esta ocasión, 
Lluís Mijoler y la concejala de Acción Comunitaria 
y Derechos Humanos, Esther García, visitaron a 
Victoria Guillén González, nacida en Garrovillas el 9 
de agosto del año 1922. A los 63 años, Victoria se 
lo vendió todo y vino a vivir a El Prat con su hijo.

VISITA A UNA PRATENSE 
CENTENARIA
El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y la concejala de Acción 
Comunitaria y Derechos Humanos, Esther García, visitaron 
a finales de junio a Raimunda Álvarez Cano con motivo de 
su 100º cumpleaños. Raimunda, que vive en la residencia 
La Torreta de nuestra ciudad, nació en Miravel (Cáceres) 
y en 1957 se instaló en L’Hospitalet, hasta que en 2020, 
en plena pandemia, ingresó en la citada residencia.

GRAN VOLUM D’INSCRIPCIONS 
A LES ACTIVITATS INFANTILS I 
JUVENILS D’ESTIU
Aquest estiu, 3.599 infants i joves del Prat 
s’han inscrit en alguna de les activitats d’estiu 
organitzades per l’Ajuntament i les entitats 
esportives, lúdiques i culturals de la ciutat. És 
la xifra més elevada registrada fins ara; supera 
els registres previs a la pandèmia, també 
pel que fa al nombre total d’inscripcions, 
que ha estat de 10.920. Del total d’activitats 
realitzades, 7.481 han estat esportives; 1.784, 
educatives; 1.314, de lleure, i 341, culturals.

LLIURAMENT DE LES BEQUES 
ROTÀRIES
Com és tradició, el Rotary Club del Prat, en 
col·laboració amb el Departament d’Educació 
de l’Ajuntament i els instituts de la ciutat, ha 
celebrat l’acte de lliurament de les beques a 
estudiants del Prat perquè puguin afrontar 
millor el seu pas a la universitat. Han estat 
becats, amb 1.000 € cadascun, David 
Flores Sevillano, que va estudiar a l’Institut 
Baldiri Guilera i ha començat Dret; Nerea 
Rodríguez Lagares, també del Baldiri Guilera, 
que cursa Aeronàutica i Transports, i Paula 
Bellart Escribano, de l’Institut Salvador Dalí, 
que ha començat Filologia Espanyola.
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La Generalitat es compromet 
amb el Prat a doblar els espais 

protegits del delta

l Teatre L’Ar-
tesà obre una 
nova tempo-

rada: la de tornar-nos a trobar, 
la de les sorpreses, la de l’esce-
na més compromesa. Música, 
teatre, dansa... arts en viu i tu. 
La nova programació de l’equi-
pament municipal es presenta 
carregada d’espectacles únics, 
lligats a la contemporaneïtat, en 
què l’entreteniment i les ganes 
de sentir-se viu conviden tota la 
ciutadania a gaudir en primera 
persona d’experiències úniques 
i inoblidables. 

En aquesta nova temporada, 
es convida tots els pratencs i les 
pratenques a retrobar-nos a les 
platees, als vestíbuls, als bars...; 
a compartir i intercanviar sen-
sacions, opinions, expectatives 
d’allò que volem que passi als 
escenaris o del que acabem de 
viure fa uns instants. Formar part 
d’aquest esdeveniment és un 
motor de transformació i ens farà 
viatjar per universos, en moltes 
ocasions, totalment descone-
guts, com aquell Viaje a ninguna 
parte, de Fernando Fernán Gó-
mez. Caminarem juntes de la mà 
de directors com Julio Manrique, 
Pablo Remón o Juan Carlos Martel; 
escoltarem la música del pratenc Al-
fred; ballarem la creació més arrisca-
da de Rocío Molina, i escoltarem la 
paraula de mestres de l’escena com 
Emma Vilarasau o Javier Cámara. 

La nova programació no ens deixarà 
de sorprendre amb les propostes més 
arriscades dins el cicle Dijous Teatre, 
que recupera pràctiques de creació 
de principis de segle per posar en el 

E
Teatre L’Artesà: una nova temporada 
compromesa i carregada de sorpreses

centre de l’espectador formes de fer 
que han estat model en la construc-
ció dels nous relats escènics. D’aque-
lla pols venen aquests fangs. És l’ho-
ra de crear nous records, de tornar a 
passar pel cor peces que formen part 
de la història de la creació recent.

Deia el gran Vittorio Gassman: “El 
teatre no es fa per cantar les coses, 
sinó per canviar-les”. Entre totes ho 
aconseguirem.

27 de setembre: 
tota la programació a 
www.teatrelartesa.cat

2 d’octubre: 
presentació de la 
temporada

4 d’octubre, 17 h: 
inici de la venda 
d’entrades

LA TEMPORADA COMENÇA 
BEN AVIAT
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Amb el lema “Una mica d’arts en viu, si 
us plau”, arrenca una nova campanya i 
imatge per impulsar la presència i par-
ticipació del jovent a la vida cultural de 

la ciutat. A començaments del 2022 es 
va posar en marxa la nova tarifa Joves.
Prat, i ara, amb motiu de l’inici de la 
nova temporada d’arts en viu a la ciu-

tat, una nova imatge i un nou concep-
te impregnen molts espais del Prat. La 
campanya vol acostar a la ciutadania 
més jove la programació cultural de 
la ciutat, des d’una perspectiva més 
oberta i més propera. 

Tot a 5 € per a menors de 25 
La tarifa Joves.Prat està destinada a 
totes les persones residents al Prat 
que tinguin menys de 25 anys i té un 
preu únic de 5 euros per a cadascuna 
de les propostes de pagament del Tea-
tre L’Artesà, La Capsa i el Cèntric Espai 
Cultural. Les persones joves poden 
comprar les entrades a preu reduït a 
través del web dels centres culturals 
o bé presencialment en el seu horari 
d’obertura. Per fer servir aquesta tarifa, 
caldrà presentar el DNI en el moment 
de l’accés als espectacles i concerts.

La cultura, més accessible amb 
la nova tarifa Joves.Prat

Cada mes, a 
l’Agenda Cultural, 
es recomanen les 
propostes joves 
d’arts en viu. 
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quest mes d’oc-
tubre arrenca 
al Cèntric Es-

pai Cultural una nova edició del ci-
cle Diàlegs, proposta que convida la 
ciutadania a reflexionar a l’entorn de 
les principals preocupacions del món 
contemporani des de tres vessants: la 
filosofia, la literatura i el pensament 
crític i polític. 

Després de la bona acollida de la 
primera edició, celebrada entre els 
mesos de febrer i maig, el cicle re-
torna amb noves temàtiques i noves 
veus, amb l’objectiu de continuar 
abordant noves perspectives per 
comprendre la realitat que ens envol-
ta. Amb aquesta proposta, el Cèntric 
continua apostant per esdevenir un 
espai de referència pel que fa al pen-
sament i al coneixement, en especial 
pel que fa al món contemporani.

Seguint la mateixa dinàmica de 
l’edició anterior, els Diàlegs s’estructu-
ren en tres eixos temàtics. Albert Lla-
dó, Rubén Martínez (La Hidra Coope-
rativa) i Rosa Ribas tornen a assumir la 
coordinació del cicle, que en aquesta 
ocasió, posarà el focus en els dilemes 
de la filosofia, l’activisme i la literatura.

La por com a eina 
de dominació 
Sota la premissa “Com pensem la por 
perquè la por no pensi per nosal-
tres?”, Albert Lladó ens convidarà a 
reflexionar en clau filosòfica sobre la 
por com a eina de dominació que ens 
aïlla i ens despolititza. 

A

Segona edició del cicle Diàlegs, 
centrada en la filosofia, l’activisme 
i la literatura
Aquest cicle de pensament contemporani torna al Cèntric a partir del mes d’octubre

La tendència a amagar 
la dissidència 
L’eix coordinat per Rubén Martínez 
porta per títol “Sense dissens no és 
la meva revolució”, en el qual, des 
de l’òptica de l’activisme, analitzarà 
la tendència a amagar la dissidència 
sota el pretext  d’un consens necessa-
ri per generar unitat.  

Com reflecteix la 
literatura la realitat? 
I de la mà de Rosa Ribas ens pregun-
tarem “I què fem amb la realitat?”, tot 
analitzant com reflecteix la literatura 
contemporània la complexitat, vulne-
rabilitat i incertesa de l’època en què 
vivim. 

Fins al març
El cicle Diàlegs, que 
s’estendrà fins al mes 
de març de l’any vinent, 
rebrà el tret de sortida 
el proper 18 d’octubre 
amb la ponència de 
l’economista i educador 
Pau Llonch al voltant 
dels dilemes del 
cooperativisme. 

Tota la informació 
del cicle, a 
elprat.cat/dialegs

Albert Lladó i Rosa Ribas, 
en una de les sessions de la 

primera edició del cicle.
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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

ALFRED GARCÍA 
EN CONCERT
El cantant Alfred García torna 
als escenaris dos anys després 
amb un concert especial per 
inaugurar al Prat de Llobregat, 
la seva ciutat, la gira que dona 
el tret de sortida a la publicació 
del seu pròxim disc. 
Un concepte arriscat i únic per 
a aquesta gira de presentació 
creat per a gaudir d’un 
cantautor multiinstrumentista 
que durant dues hores ens 
emocionarà amb els seus 
versos i la seva música.
Organitzen: La Capsa i Teatre 
L’Artesà

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Divendres 14, a les 21 h
Entrada: 20 € 



TEATRE | DANSA
ARIADNA I EL 
MINOTAURE
TEOREMA 
TEATRE 

La vida de l’Ariadna canvia radicalment 
després d’una nit. Una nit i prou. L’Ariadna 
s’ha perdut dins el laberint, i no es troba, no 
la troben. Darrer treball de Teorema Teatre a 
partir d’una experiència traumàtica real.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 2, a les 19 h
Entrada: 10 €

FESTIVAL DE LA CASA DE 
ARAGÓN  
Festival de cants i balls de jota amb motiu 
del Dia del Pilar,

El Modern. Dimarts 11, a les 20 h 

L’ORENETA
DE GUILLEM 
CLUA 
Emma 
Vilarasau i 
Dafnis Balduz 
porten a 

escena la història colpidora d’un dels textos 
més traduïts del teatre català actual. Dos 
personatges units per una cançó que 
aniran desgranant detalls del seu passat, 
marcat per un atemptat terrorista de signe 
islamista que va patir la ciutat l’any anterior.

Teatre L’Artesà. Sala Gran 
Diumenge 16, a les 18 h
Entrada: 15 €     Anticipada: 10 €  
Tarifa Joves.Prat: 5 €

FESTIB@LL
Mostra de 
diferents 
companyies 
de dansa i ball, 
a benefici de 

l’Associació de Familiars d’alzheimer, sota la 
direcció i coordinació de Mercè Rull Giner.

El Modern. Diumenge 16, a les 18 h 
Entrada: 12 €  

ESTADO 
VEGETAL
MANUELA 
INFANTE

Recuperem aquesta peça d’una autora 
referent de les noves dramatúrgies, entorn 
del diàleg impossible entre els éssers 
humans i les plantes. 

Teatre L’Artesà. Sala Gran. Dijous 20, a les 20 h
Entrada: 12  €     Anticipada 8 €   
Tarifa Joves.Prat: 5 €

26 ANIVERSARI CENTRO 
EXTREMEÑO RUTA DE LA PLATA
El Modern. Dissabte 22, a les 18 h

MÚSICA
L’ORQUESTRA DE BARRI
Espai comunitari de pràctica musical.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 5, a les 18 h

VIU L’ÒPERA! 
LA TRAVIATA
Richard Eyre 
signa aquesta 
luxosa producció 

de l’òpera La Traviata, un dels títols més 
emblemàtics del gran compositor italià 
Giuseppe Verdi. 

Cèntric Espai Cultural
Divendres 14, a les 17.30 h 

GUIA SONORA
SANATORIUM 
+ MALOS 
TRAGOS

La Guia Sonora continua presentant 
bandes de la ciutat! Pujaran a l’escenari el 
trash-metal de Sanatorium i el punk rock 
de Malos Tragos.

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

PURO 
GERSHWIN
SHEILA 
BLANCO, 
FEDERICO 
LECHNER I 
CHEMA SAIZ

Tres músics habituals del panorama 
jazzístic nacional formen aquest trio de 
veu, piano i guitarra per retre homenatge 
al genial compositor George Gershwin, una 
de les pedres angulars de la història de la 
música del segle XX.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 22, a les 19 h
Entrada: 12 €    Anticipada: 8 €    
Tarifa Joves.Prat: 5 € 

#4RAONS 
TARDOR
El #4Raons 
impulsa la 
col·laboració 
i la creació 

comunitària en una edició especialment 
electrònica i pujada de BPMs! Amb 
CLARAGUILAR i dues simbiosis de 
grups locals: Siesta + Fermí  i 2Boobies 
+ Les Eines. Una trobada sorprenent 
i emocionant de talent i aprenentatge 
compartit! 

La Capsa
Dissabte 22, a les 20.30 h 
Entrada: 6 €    Tarifa Joves.Prat: 5 €

JACK’S SONS I 
LABANDATONPARE 

Dues bandes 
d’origen 
diferent, 
dos estils i 
un escenari 
compartit per 

repassar el millor del rock’n’roll de sempre. 

La Capsa. Dissabte 29, a les 22 h  
Entrada: 6 € (amb consumició)    
Tarifa Joves.Prat: 5 €

*El preu de les entrades no inclou les despeses de gestió del procés de compra. 



ADA 
LOVELACE: 
DONES 
ESPACIALS

Torna l’Octubre Ada Lovelace! De la mà de 
científiques catalanes ens endinsarem en el 
món de l’espai exterior per posar en valor el 
seu paper en el món de l’astronomia.

XERRADES 
DESCOBREIX HYPATIA MARS: LA MISSIÓ 
FEMENINA CAP A L’ESPAI
Dijous 6, a les 19 h
ALIMENTACIÓ ESPACIAL: COM ES MENJA A 
L’ESPAI?
Dimarts 18, a les 18.30 h

ACTIVITATS
TARDA EN FAMÍLIA: QUI VA A SER HYPATIA?
Dijous 13, a les 17.30 h 
RELATS ESPACIALS: VETLLADA DE CIÈNCIA I 
LITERATURA PER DESCOBRIR L’ESPAI
Divendres 21, a 19 h
PREGUNTA A UNA CIENTÍFICA: RESOL DUBTES 
ESPACIALS
Dijous 27, a les 18.30 h
JUGA A ‘SPACE INVADERS’ A LA PALMIRA
Del 17 al 21 d’octubre

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

EXPOSICIONS
MUSEO DE LA EXTINCIÓN DEL 
HOMBRE CONTEMPORÁNEO

Presentació 
d’aquest 
transdisciplinari, 
entre la instal·lació 

visual i la performance i adreçat a joves, que 
es convertiran en arqueòlegs i arqueòlogues 
del futur. 
Projecte guanyador de la convocatòria 
/Unzip 2022 a la modalitat “Art al barri”. 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 4, a les 17 h 

XERRADES
VOLS IDENTIFICAR 
FOTOGRAFIES 
ANTIGUES DEL 
PRAT?  

Taller de cinc sessions per documentar 
imatges de l’Arxiu Municipal, identificant 
llocs, dates, persones, esdeveniments, en 
especial del segle XX.
Activitat dirigida a persones que visquin 
des de fa molts anys al Prat, que estiguin 
interessades en la fotografia i en la història.
Cal inscripció prèvia

Arxiu Municipal 
Dimecres 5 i 26 d’octubre i 2, 9 i 23 de 
novembre, a les 18 h

ARRELS FOTOGRÀFIQUES 
SPOTTING, MÉS QUE FOTOGRAFIAR 
AVIONS
Xerrada amb la participació de 
l’Associació dels Spotters, per compartir 
amb els assistents les particularitats i 
característiques del món de la fotografia 
d’avions.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Divendres 7, a les 19 h 

LA INTERPRETACIÓ 
AMB LOLO HERRERO
Personatge o persona? Veritat o mentida? 
Enganyar o convèncer? Ser o fer veure que 
ets? Aquestes i moltes més preguntes són 
les compartirem en aquesta xerrada. 
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dijous 13, a les 19.15 h 

EMIGRAR 
AL PRAT
AMB JOAN 
IGNASI 
SALCEDO

L’historiador analitzarà les immigracions 
que ha rebut El Prat durant la primera 
meitat del segle XX, centrant la xerrada 
principalment en les migracions catalana 
i espanyola,  i quina incidència van tenir 
socialment. 

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 24, a les 19 h

DIÀLEGS. CICLE DE 
PENSAMENT CONTEMPORANI
Al Cèntric Espai Cultural 

DILEMES DEL 
COOPERATIVISME
amb Pau Llonch
Des d’alguns governs 
s’està fent una aposta per 

a fomentar un canvi de matriu basada en 
l’economia social i solidària. En aquesta 
sessió introduirem una mirada afí amb el 
cooperativisme, però alhora crítica amb 
les posicions que tendeixen a tenir una 
fe acrítica en l’auge de l’economia social i 
solidària.
Dimarts 18, a les 19 h

A DUES BANDES
amb Álvaro Colomer
Va viatjar a l’Irak per 
documentar la seva novel·la 
Aunque caminen por el valle 

de la muerte, en la que reconstrueix en clau 
de ficció un dels episodis més controvertits 
de la guerra de l’Irak: el paper de les tropes 
espanyoles a la batalla de Najaf silenciat pel 
Ministeri de Defensa. Periodista i escriptor. 
Fidelitat a la realitat i ficció.
Dimarts 25, a les 19 h

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

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 5, a les 17.30 h

CINE CLUB
GRÂCE A DIEU 
(GRACIAS A DIOS)
2018, França (VOSE)
Alexandre viu a Lió amb 
la seva dona i fills. Quan 

descobreix que el sacerdot que va abusar 
d’ell quan era un infant continua treballant 
amb nens, inicia un dolorós combat per a 
denunciar els abusos sexuals de l’església 
catòlica.

Cinema Capri 
Dimecres 19, a les 19.30 h



COSSOS EN ESCOLTA
Laboratori de retrat ètic, que durant diferents 
sessions teòriques i pràctiques, aspira a 
construir un espai comunitari inclusiu creant 
noves formes d’expressió a través de la 
fotografia, el brodat i el moviment.
Projecte guanyador de la convocatòria /Unzip 
2022 a la modalitat “Fotografia i Societat”. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dilluns 3, 10 i 17, a les 18.30 h 

19è CLIC PRAT
Mostra de les fotografies finalistes i 
guanyadores del concurs fotogràfic de Festa 
Major Clic Prat.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Des del 21 d’octubre fins al 20 de novembre
INAUGURACIÓ: divendres 21, a les 19 h 

ENCARA POTS VISITAR

46è EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 
D’ARTISTES DEL PRAT
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 30 d’octubre

ENCREUAMENTS
Cèntric Espai Cultural
Fins al 5 novembre

INFANTIL
LECTURA

L’HORA DEL CONTE      
Biblioteca Antonio Martín
Tots els dissabtes, a les 12 h
Dissabte 8, ELS CONTES QUE M’AGRADEN
Dissabte 15, EL BALL DE BASTONS DEL PRAT 
DE LLOBREGAT
Dissabte 22, CONTES PER SALVAR EL PLANETA
Dissabte 29, RA CONTES

L’HORA DELS NADONS   
VERMELL, GROC I MARRÓ
Contes populars i de tradició oral.

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 29, a les 10.30 h

TALLERS

CIRC EN FAMÍLIA   
Espai  de descoberta i pràctica de les 
diferents disciplines del circ adreçat a 
famílies amb infants de 6 a 10 anys.
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Divendres, a les 17.30 h
Divendres 7, JOCS I MALABARS EN GRUP
Divendres 21, EQUILIBRIS SOBRE OBJECTES
Inscripció: 2 €/sessió

JUGA A VIDEOJOCS EN 
FAMÍLIA   
Activitat mensual on es crearà un espai 
compartit per aprendre i gaudir de les 
possibilitats que té videojugar en família. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 8, a les 17.30 h. Entrada: 2 €

KIT  
MÚSICA AMB MAKEY MAKEY!
Taller tecnològic on crearem instruments 
musicals amb cartons, materials reciclats 
i fins i tot fruites, fent també un divertit 
concert interactiu. 
Edat recomanada: infants entre 8 i 12 anys

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 15, a les 10.30 h 
Entrada: 2 € per infant/sessió

FOTOGRAFIA EN FAMÍLIA  
FEM UN ABECEDARI FOTOGRÀFIC!
Activitat adreçada a famílies, per poder 
aprendre com n’és d’important observar, 
canviar el punt de vista, girar la càmera, per 
tal de fotografiar allò que ens suggereix el 
contorn d’una lletra. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 15, a les 11.30 h. Entrada: 2 € 

FEM TRIBU   
Espai de joc i de 
trobada familiar, 
d’accés lliure i adreçat 
a famílies amb infants 
de 3 a 6 anys.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Tots els dimarts, a les 17.15 h

TEATRE I MÚSICA

LES 
SIRENES 
SÓN 
CALBES

Espectacle familiar d’actrius i titelles, 
a càrrec de la companyia Deliri. Un 
espectacle còmic i alhora poètic que 
reclama el dret a imaginar i a somiar. 
Però sobretot… fet amb cartró i amb 
el cor.
Edat recomanada:infants a partir de 
5 anys

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 2, a les 12 h
Entrada: 5,5 €   Anticipada: 3,5 €

NUYE
CIA. DE CIRC 
EIA
Espectacle 
familiar amb 
equilibris 

acrobàtics,banquines ijocs icaris d’una 
propostacircense i coreogràfica que 
ens parlade les parelles artístiques i les 
relacionshumanes.
Aquest espectacle fa servir efectes
lumínics amb llum estroboscòpica.
Edat recomanada: infants entre 8 i 12 anys

Teatre L’Artesà. Sala Gran 
Diumenge 23, a les 18 h
Entrada 6,5 €     Anticipada: 5 €

TROBADES #FETAMÀ
Espai de trobada per practicar aficions, 
intercanviar coneixements o resoldre 
dubtes! 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
PATCHWORK, dijous a les 16 h
BIJUTERIA, dijous a les 18 h 
COSTURA A MÀQUINA, divendres a 
les 18.30 h

Es necessària inscripció prèvia a les activitats
 marcades amb aquest símbol 



quest mes d’oc-
tubre, de l’11 al 
30, torna al Prat 

una de les rutes gastronòmiques de 
referència a l’àrea metropolitana: el 
Quinto Tapa (quintotapa.cat), orga-
nitzat per l’Ajuntament del Prat, amb 
la producció de l’Associació de Gastro-
nomia i Turisme (AGT).

L’ingredient protagonista d’aquesta 
ruta gastronòmica que recorrerà, en 
forma de tapa, els 24 bars i restaurants 
del Prat participants serà el pollastre 
Pota Blava, acompanyat de verdures 
de temporada del nostre territori.

Aposta per la qualitat 
gastronòmica
En aquesta edició, el preu de l’ofer-
ta varia, amb l’objectiu de millorar la 
qualitat gastronòmica de la ruta. La 
tapa Pota Blava tindrà un cost de 4 € 
i la tapa de la casa, de 3,5 €; ambdues 
opcions inclouran la beguda Quinto 
Magna, a més de poder gaudir de les 
propostes amb vins DO Penedès. 

Voteu les millors tapes 
a quintotapa.cat 
Aquest any, el Quinto Tapa torna amb 
el sistema de vot on line a quintota-
pa.cat per escollir les millors tapes de 
la ruta gastronòmica i el millor cam-
brer o cambrera. 

A

El Quinto 
Tapa arriba 
a la 15a 
edició 
Es farà de l’11 al 
30 d’octubre, amb 
el Pota Blava com 
a protagonista

Implicació del Consell 
Regulador 
Gràcies a la col·laboració del Consell 
Regulador del Pollastre i Capó del Prat, 
l’activitat comptarà amb un descomp-
te especial, que s’aplica en el marc de 
les campanyes gastronòmiques i que 
ha passat d’un 10 a un 15 % durant els 

dos darrers anys, com una acció que 
pretén donar suport al sector de la 
restauració. En les accions de promo-
ció, el Consell assumeix una part del 
cost del producte, com una actuació 
de foment i promoció de la IGP Pollas-
tre i Capó del Prat com a producte de 
qualitat agroalimentària. 

“El Quinto Tapa es una ayuda 
en un mes habitualmente 
flojito. Es un escaparate 
excelente para el Pota Blava, 
los restaurantes y la ciudad. 
La organización nos asesora y 
nos lo pone muy fácil. Siempre 
bromeo con poder tener un 
cerdo con las patas azules, 
que daría más juego, porque 
nuestro afamado pollo ya 
lo hemos cocinado de casi 
todas las maneras posibles.”

Juan Aliaga 
El bar de La Capsa “Estamos muy contentos 

de participar este año en el 
Quinto Tapa para unirnos 
al resto de restauradores de 
El Prat y ofrecer dos de las 
tapas más emblemáticas 
de nuestra vermutería: las 
patatas de Román con Pota 
Blava y las croquetas caseras 
de pollo. Esperamos llegar a 
más público e invitar a todos 
aquellos que aún no nos 
conocen a degustar nuestra 
carta o tomar un vermut de la 
Terra Alta. !Salud y vermut!”

Iván Fernández i 
Román Vázquez 
La vermutería del Marbella



Sique Rodríguez Gairí 
(Lleida, 1981) dirigeix i 
presenta l’espai radiofònic 
Què t’hi jugues!, de SER 
Barcelona, premi Ondas 
2021 al millor programa 
de proximitat. Participa 
en les retransmissions 
del Barça al Carrusel 
Deportivo de la Cadena 
SER i és tertulià de 
diversos programes de 
televisió. Ha escrit tres 
llibres sobre el Barça i ha 
guanyat diversos premis 
d’investigació periodística 
per destapar el cas 
BarçaGate. La seva relació 
amb el Prat, intensa, és 
desconeguda per a molta 
gent. Aquí ens l’explica.

“Abans, jo pensava 
que el Prat era una 

pista d’aeroport, però 
ara que l’he anat 

coneixent, crec que 
molta gent de fora 
no és conscient de 
la riquesa que té”.

Sique Rodríguez,
pregoner de la Festa Major del Prat 2022



Com vas rebre la proposta de ser 
el pregoner de la Festa Major?
Segurament amb la mateixa sorpresa 
de molts quan se’n van assabentar. Què 
fot un tio de Lleida fent el pregó de les 
Festes del Prat?: aquesta és la primera 
pregunta que em vaig fer quan em va 
trucar l’alcalde i m’ho va demanar. 

I quina és, doncs, la raó?
En realitat és molt simple. Jo vaig pre-
sentar un acte sobre la nova tempo-
rada de l’AE Prat de futbol i allà vaig 
començar a parlar del Prat, perquè jo 
he descobert el Prat per amor: la meva 
parella, la Mercè, és d’aquí, i per a mi ha 
estat la millor ambaixadora de la ciu-
tat. T’ho dic tal com ho sento: abans, 
jo pensava que el Prat era una pista 
d’aeroport, però ara que l’he anat co-
neixent, crec que molta gent que viu a 
Barcelona no és conscient de la riquesa 
que té. I precisament això em va dir l’al-
calde: que volia que algú que abans no 
coneixia el Prat, o que en tenia una idea 
equivocada i després l’ha conegut, ex-
pliqués què en pensa. Això em va con-
vèncer per fer el pregó. 

Què és el que més t’ha cridat 
l’atenció del Prat?
Doncs la manera com se sent del Prat 
la gent del Prat: veig que la gent hi 
està molt arrelada, és molt patriòtica 
del Prat; el “pratiotisme”. Jo que soc de 

Lleida, m’agradaria que vingués algú de 
fora i ens digués que Lleida “mola”, per-
què de vegades ni nosaltres mateixos 
ho sabem. Doncs jo vinc de Lleida a dir-
vos que el Prat “mola” i per què.  

A més, al teu programa de ràdio 
parles del Prat tot sovint.
Sí, m’agrada fer-hi referències. I això ha 
cridat l’atenció a molta gent de fora, 
que no sap que les carxofes són molt 
bones, o que teniu el pollastre Pota 
Blava, o que hi ha una platja magnífi-
ca, o que, sobretot, al Prat es viu bé i 
més barat que a Barcelona —tot i que 
va pujant...—. 

Si haguessis de triar una cosa del 
Prat, quina seria?
És difícil, perquè aquí hi ha 50.000 coses 
per fer. Però així, de primeres, et diria 
que menjar al Cafè de la Rambla, o al 
Dos de Vins o a tants altres restaurants. 
Sí que destacaria que, tot i ser una ciu-
tat mitjana —no és gran però tampoc 
petita—, noto que és una ciutat amb 
sentiment de poble, i això m’agrada. I, 
a més, tens la platja al costat, i el riu, i el 
delta... Ah!, i la quantitat d’instal·lacions 
esportives que teniu, o el fet que els pa-
tis de les escoles estiguin oberts quan 
no hi ha classes perquè s’hi pugui anar 
a fer esport. I podria seguir: les Cases de 
la Seda al Nadal, el pessebre de la pl. de 
la Vila, el cinema Capri...

Com serà el teu pregó?
Encara no l’he preparat, però vull que si-
gui divertit, expressar-hi el que em surti 
i amb el màxim respecte per la gent del 
Prat, que es noti l’afecte que sento per 
aquesta ciutat i que qui vingui s’ho pas-
si bé. No us fotré un rotllo, tranquils! 

Ets periodista esportiu. En saps 
res, de l’esport pratenc?
Mira si en sé que al porter de l’AE Prat, 
el Carlos Craviotto, li vaig ensenyar jo 
a parar pilotes, ha ha! Vam començar 
junts a l’AEM de Lleida. I ara, al club, hi 
ha entrat el Xavi Vilajoana, qui conec, i 
sé que té ganes de fer créixer l’AE Prat. 
Ara bé, sempre, com a periodistes, hem 
d’estar a sobre de tot, controlar-ho, que 
els poderosos no es pensin que poden 
fer tot el que volen. 

Parlant de periodisme, què és la 
ràdio per a tu?
És la meva vida. Ara bé, reconec que soc 
periodista esportiu perquè no vaig po-
der ser futbolista. I per cert, aprofito per 
felicitar elprat.ràdio per haver estat 
nomenada la millor ràdio local de Cata-
lunya del 2022: un altre orgull per al Prat. 

Míriam Roures

Extracte d’una entrevista emesa a 
elprat.ràdio i que podeu escoltar 
sencera al web de l’emissora.

“Què fot un tio de 
Lleida fent el pregó 
del Prat?: aquesta és 
la primera pregunta 
que em vaig fer quan 
m’ho van demanar”

Moment de l’entrevista de Míriam 
Roures, cap d’Esports d’elprat.ràdio, 
a Sique Rodríguez, als estudis de 
l’emissora municipal pratenca.

“El que més em 
crida l’atenció és 
com se sent del 
Prat la gent del Prat, 
el pratiotisme”
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La plaza de la Vila, 
más accesible
Durante el verano se realizaron las obras para convertir 
en plataforma única la calzada que pasa justo por 
delante de la Casa de Vila y del Mercado Municipal. De 
esta forma, la plaza de la Vila queda toda al mismo nivel, 
hasta llegar a la fachada del Ayuntamiento. A la vez, los 
vehículos deben disminuir su velocidad cuando pasan 
por este lugar, lo que mejora la seguridad y comodidad 
de los peatones.

Ejecución de los 
presupuestos participativos
Recientemente se han ejecutado tres proyectos 
aprobados en los últimos presupuestos participativos 
y, por tanto, propuestos y votados por la ciudadanía. 
Se trata de la primera fase de la reforma de la acera 
de la calle de Lo Gaiter del Llobregat, entre la Palmira 
y Carretera de la Marina (foto). El resto de la actuación 
se llevará a cabo una vez finalicen las obras de reforma 
de un edificio de la misma calle. Otro proyecto es el 
nuevo mobiliario urbano en Verge de Montserrat con 
el objetivo de hacer más visibles los desniveles de las 
aceras. Y, en tercer lugar, se ha construido un paso de 
peatones elevado en la calle de Tarragona, junto al 
Centro Cívico Jardins de la Pau.

La ciudad 
aprovecha el 
verano para hacer 
obras de mejora 
del espacio público

Carriles bici en las rondas 
y en el Mas Blau
Durante este verano, el Ayuntamiento ha construido 
carriles bici en las rondas de Ponent, Llevant (foto) y Sud 
de la ciudad. También se ha ampliado la red de carriles 
bici del parque de negocios Mas Blau, que ha quedado 
conectada con el aeropuerto. En total, El Prat suma 
así más de 6 kilómetros nuevos de carriles bici que, 
fundamentalmente, mejoran la conexión a pedales entre 
la ciudad y las áreas industriales de su alrededor.
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Actuaciones 
para controlar 
ratas y otras 
plagas
El Ayuntamiento de El Prat desarrolla 
durante todo el año programas de vi-
gilancia y control de plagas: mosqui-
tos, roedores, cucarachas, palomas, 
cotorras... Las primeras medidas son 
preventivas, y si estas no son suficien-
tes se contrata a una empresa espe-
cializada que actúa con plaguicidas o 
biocidas respetuosos con las perso-
nas y el medio.

El Ayuntamiento destina casi 
62.000 euros anuales a la prevención 
y control de plagas y otros 20.000 al 

control de mosquitos. Además, retira 
del espacio público residuos de ali-
mentos  que pueden atraer a los roe-

dores. Seis equipos recorren a diario 
las 250 islas de contenedores de la 
ciudad.

Introducción de un biocida 
contra roedores en una 
alcantarilla de El Prat.

cadura i la Ricarda, se n’han detectat 
14 parelles reproductores, enfront de 
les 10 de la temporada passada.

Mesures de protecció
Una de les principals mesures de pro-
tecció és restringir l’ús públic d’alguns 
trams de platja, ja que la presència 
de visitants destorba la tranquil·litat 
que necessiten els corriols per repro-
duir-se i alimentar-se, almenys durant 
la primavera i l’estiu. També es col·lo-

El corriol camanegre (Charadrius 
alexandrius) és una au protegida que, 
gràcies a la preservació dels hàbitats 
on nia, ha començat a incrementar la 
seva presència al delta del Llobregat. 
Així ho reflecteixen els censos que 
realitza el Consorci dels Espais Natu-
rals del Delta, que en els darrers cinc 
anys mostren una tendència positiva.

Durant els 30 anys anteriors, la crea-
ció i ampliació d’infraestructures, així 
com l’increment de l’ús social de les 
platges, havien fet retrocedir les po-
blacions de corriol.

Enguany, a les platges protegides 
del litoral del Prat, entre la desembo-

La protecció 
dels hàbitats 
permet la 
recuperació de 
les poblacions 
de corriol 
camanegre

quen gàbies protectores al voltant 
dels nius i, a les platges protegides on 
es permet l’ús públic, la sorra es nete-
ja manualment per afavorir la presèn-
cia d’elements orgànics que serveixin 
d’aliment als corriols i a altres ocells. 

No obstant, cal tenir en compte que 
actualment el corriol camanegre tan 
sols és present en el 2 % de la superfí-
cie del litoral deltaic.

Vídeo a elprat.tv

Una gàbia protegeix un niu de 
corriol a la platja de Ca l’Arana. 
A la dreta, un corriol i nius. 
(Fotos del Consorci dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat).
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Oficina del Pla 
Jove del Prat tre-
balla des de fa 

anys amb diferents projectes d’apro-
pament al col·lectiu juvenil del munici-
pi, des de la dinamització d’estudiants 
als instituts a les Assessories Joves i al 
projecte de Medi Obert. 

Ara, la Diputació de Barcelona ha 
posat en marxa el programa Escolta 
Jove, dirigit a promoure el benestar 
emocional de les persones joves en 
un moment tan especial com aquest, 
postpandèmic, i que es durà a terme 
des d’ara fins al 2023. L’Escolta Jove 
permet ampliar els serveis que s’ofe-
reixen a El Lloro:

. Assessoria d’orientació personal:
Incorporació d’un nou professional a 
l’equip de suport psicològic per oferir 

L’

Escolta Jove, un programa que vetlla 
pel benestar emocional del jovent 
Es creen nous serveis, i se n’amplien altres de ja existents, adreçats a joves del Prat 

més hores d’atenció, noves trobades 
grupals i tallers específics per tractar 
les demandes del jovent, especial-
ment sobre autoestima, ansietat, con-
trol de les emocions (ira, tristesa...), 
habilitats socials, rendiment escolar, 
presa de decisions, conflictes entre 
iguals i/o familiars, etc.

. Assessoria de diversitat de gènere 
La Lore:
Ampliació d’aquest servei, iniciat al 
curs 2021-22, amb gran acceptació i 
demanda, per poder incrementar les 
hores d’atenció individual i/o grupal, 
així com generar tallers específics.

. Projecte d’intervenció socioedu-
cativa amb joves al Medi Obert:
Nova estructura de l’equip educatiu, 
amb una nova figura de coordinació 
que permeti als 7 educadors/es pre-
sents als espais de relació juvenil aug-
mentar l’acompanyament vivencial i 
ampliar les actuacions de prevenció, 
detecció i intervenció. 

“Estar presents als espais de 
relació de les persones joves, 
tant a l’espai públic, centres 
cívics, centres esportius, centres 
educatius com entitats, ens 
permet establir una relació 
educativa a través del vincle. 
Es generen espais d’escolta 
tant individuals com grupals 
que ens permeten conèixer 
en primera persona les seves 
necessitats i acompanyar-les 
als recursos de la ciutat que 
els puguin donar resposta”.

David Abellán 
Coordinador de l’equip de 
Medi Obert



EL PRAT | OCTUBRE 2022 | 31

Futuro edificio municipal en propiedad
El Ayuntamiento paga un alquiler por estas viviendas compartidas, 
pero está en trámites para comprar un edificio que cubra 
directamente las necesidades de alojamiento de urgencia con 
patrimonio propio. Así, está en vías de adquirir por vía del tanteo 
y retracto (es decir, por debajo del precio de mercado), un edificio 
para destinarlo al servicio de alojamiento de familias. 

El Prat ofrece viviendas compartidas a 
personas en situación de emergencia  

ace años que 
el Ayuntamien-
to de El Prat 

reclama a la Generalitat y al Estado 
que amplíen el parque de viviendas 
sociales en el municipio, ya que son 
claramente insuficientes. 

En nuestra ciudad, el Ayuntamiento 
aplica el modelo de las viviendas com-
partidas: en ellas, cada familia tiene su 
propia habitación, pero hay espacios 
comunes, como la cocina. Este modelo 
les ofrece mayor autonomía y un am-
biente más parecido a un hogar.

En total, El Prat cuenta con 22 pla-
zas en viviendas compartidas. La ma-
yoría de ellas, una quincena, están en 
un bloque que se habilitó en el 2019 
y que desde entonces ya ha acogido 
a 63 personas (correspondientes a 25 
núcleos familiares). Casi 8 de cada 10 
familias que usan este servicio tienen 
menores a cargo. 

Fuerte incremento 
del presupuesto
Los alojamientos de emergencia es-
tán concebidos para estancias tran-

H

La ciudad cuenta actualmente con 22 plazas en estos 
alojamientos temporales para quienes han perdido 
su vivienda y corren el riesgo de quedarse en la calle

En cuanto al número global de per-
sonas beneficiarias, se ha mantenido 
alrededor de un centenar desde el 
2018, si bien durante el 2020 se incre-
mentó hasta 256. 

Servicio de 
acompañamiento
Con el fin de apoyar a estas familias 
durante su estancia en alojamientos 
temporales de emergencia, una en-
tidad de educación y trabajo social 
apoya la convivencia y asesora a las 
familias en cuanto a sus necesidades.

Vídeo en elprat.tv

sitorias, de entre 6 y 8 meses, pero 
este período puede prorrogarse a la 
espera de la adjudicación de una vi-
vienda social. Estas prórrogas se es-
tán produciendo con frecuencia. De 
hecho, en El Prat ha crecido un 137 % 
el número de pernoctaciones de este 
servicio entre el 2018 y el 2021. 

Ante esta situación, el Ayuntamien-
to ha incrementado en un 154 % en-
tre estos mismos años el presupuesto 
destinado a este tipo de alojamientos, 
que ha pasado de 113.844 a 289.054 
euros. Además, en el 2020, en plena 
pandemia, el presupuesto se elevó 
hasta 496.805 euros.
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Campaña para evitar motos 
aparcadas en las aceras
Aparcar las motos en las aceras no está permitido en El 
Prat, ya que restan espacio a los peatones y dificultan su 
movilidad. Por ello, la Policía Local ha puesto en marcha 
una campaña informativa y más adelante empezará 
a sancionar estas infracciones. Al mismo tiempo, se 
realizará un estudio para detectar los espacios donde 
sea necesaria la ampliación de aparcamientos para 
motocicletas, siempre en las calzadas.

11 nuevas plazas de 
agente de la Policía Local
El Ayuntamiento de El Prat ha iniciado el proceso 
selectivo para proveer 11 nuevas plazas de agente de la 
Policía Local, con el objetivo de renovar y modernizar el 
cuerpo. Cuatro de ellas se han reservado a mujeres. En 
total se han presentado 527 personas que optan a una 
de esas 11 plazas. Cabe recordar que hace un año ya 
se incorporaron 11 nuevos y nuevas agentes a la Policía 
Local (foto).

Se estrena la unidad canina
La Policía Local ha puesto en marcha, este verano, 
una nueva unidad canina que actúa básicamente en 
tres ámbitos: garantizar la convivencia en el espacio 
público —especialmente parques y jardines—; accesos 
en vehículo a varios espacios del municipio, y locales 
de ocio problemáticos. El primer día de actuación 
de la unidad, a mediados de agosto, ya se mostró 
altamente efectiva, con la detención de una persona 
por requerimiento judicial y la denuncia de otras 11 por 
posesión de sustancias estupefacientes. 
Vídeo en elprat.tv

Mejoras en la jefatura
El edificio de la jefatura de la Policía Local de El Prat, 
inaugurado en 1994, se ha sometido últimamente 
a varias obras de mejora y confort, tanto para la 
plantilla como para el público. Así, se ha instalado 
un ascensor adaptado, se ha sustituido la escalera de 
caracol por una más ancha y segura, se ha ampliado 
y modernizado el vestuario femenino (foto), y se 
ha actualizado la climatización con un sistema de 
aerotermia más eficiente, entre otras actuaciones. 
Próximamente se mejorará de forma sustancial la 
señalización y rotulación externa del edificio.

Novedades de la Policía Local
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elprat.ràdio+, 
nou espai 
d’àudios a 
la carta

epr-mes) com a principal novetat. A 
més dels habituals programes eme-
sos al 91.6 FM, la nova secció recull 
un conjunt de podcast sobre temes 
especialitzats que es publicaran regu-
larment per al seu consum a la carta. 

En concret, seran Dones al mar, de 
Laura Quinto, que explicarà noves 
aventures que tinguin com a eix ver-
tebrador el lligam entre dones i mar; 
Simple política, d’Adrián Caballero, 
un consolidat podcast polític que aju-

La ràdio pública del Prat de Llobregat 
acaba d’arrencar una nova tempora-
da amb la presentació del nou espai 
elprat.ràdio+ (elprat.digital/radio/

Recepció 
oficial a 
l’ajuntament 
a elprat.ràdio, 
millor ràdio 
local de 
Catalunya 
del 2022

Mijoler va mostrar l’orgull de la ciu-
tat de tenir un mitjà públic de qualitat 
reconeguda i va defensar la feina pe-
riodística d’oferir a la ciutadania infor-
mació de proximitat i veraç, en temps 
de fake news. També van prendre la 
paraula el director gerent d’El Prat Co-
municació, Imanol Crespo; el cap d’in-
formatius, Luis Rodríguez; la cap d’Es-
ports, Míriam Roures; la conductora 
del magazín Planeta Prat, Isa Gonzalo; 
i el cap tècnic, Juan Carlos Muñoz.

Vídeo a elprat.tv

El saló de plens de la casa de la vila 
va acollir, el 7 de juliol una recepció 
oficial a la plantilla i les persones 
col·laboradores de l’emissora muni-
cipal, elprat.ràdio (91.6 FM), que ha 
estat nomenada millor ràdio local de 
Catalunya als Premis de Comunicació 
Local 2022.

A la recepció van ser presents l’al-
calde del Prat, Lluís Mijoler, i diversos 
regidors i regidores membres del Con-
sell d’Administració d’El Prat Comuni-
cació, SL, així com la plantilla completa 
de l’empresa municipal —que elabora 
els mitjans elprat.ràdio, elprat.tv, 
elprat.digital i la revista El Prat—, a 
més de col·laboradors i col·laborado-
res de l’emissora municipal, que van 
omplir el saló de plens.

da a entendre millor les estratègies 
i declaracions polítiques en l’àmbit 
nacional, així com les relacions inter-
nacionals, i, finalment, els consolidats 
programes locals D’aquí i d’allà i Gi-
rem el món, emesos un cop al mes, 
que tracten temes de diversitat cul-
tural i justícia global, respectivament.

A més, la nova secció esdevé una 
nova marca de radiofórmula que per-
metrà a l’audiència gaudir de la millor 
música en qualsevol moment. 
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L’Ajuntament facilita la digitalització 
de les empreses de logística

Arranca un nuevo curso 
de comercio internacional 
en el puerto
El 27 de septiembre comienza la segunda edición del 
curso Gestión Administrativa y Financiera del Comercio 
Internacional en el Ámbito Portuario, de 100 horas, con 
prácticas en empresa y ayudas a la contratación de los 
participantes, fruto de la colaboración entre la Escuela 
Europea – Intermodal Transporte del Puerto de Barcelona, 
Barcelona Activa y el Ayuntamiento de El Prat, dentro del 
marco del proyecto YEP MED.

El curso tiene un formato virtual y presencial y se dirige 
a jóvenes de hasta 35 años y mujeres, preferentemente 
en situación de desempleo, demandantes de empleo 
con conocimientos de inglés de nivel B1 y una formación 
o experiencia en gestión administrativa, en comercio 
internacional, o en transporte y logística de almacén.

Más información en el teléfono 934 786 878 (área 
de formación) y en el correo mirabete@elprat.cat 
(técnica Mireia Mirabete). Inscripciones online 
en elprat.cat 

ls ajuntaments del 
Prat, Sant Boi i Vi-
ladecans duen a 

terme el projecte Logística 4.0: gene-
rant un ecosistema d’innovació, que 
ofereix un ventall d’accions dirigides 
a les empreses de la cadena de valor 
de la logística, en el marc del progra-
ma Treball, Talent i Tecnologia de la 
Diputació de Barcelona:

. Ajuts a la contractació de perso-
nes per a les empreses logístiques 
que n’hagin contractat d’abril a juliol, 
amb una subvenció màxima de 2.000 
€ per contracte. Sol·licituds fins a l’1 
d’octubre.

. Servei de consultoria i assesso-
rament digital per a empreses sobre 
el seu nivell de tecnificació i digitalit-
zació, de 20 hores de durada. Sol·lici-
tuds fins al 30 de setembre. 

. Jornades Treball, Talent i 
Tecnologia:
 
[ 19 d’octubre. Fira TTT: la logística 
4.0, un sector d’oportunitats. Exposi-
ció, networking i taula rodona. 

Jornada logística amb PIMEC i Prat 
Empresarial.

[ 7 de novembre. Ponència: “Intel·li-
gència artificial i logística” (virtual).

[ 25 de novembre. Ponència i taula ro-
dona: “Big Data, IoT i 3D a la logística”.

Per a més informació 
contacteu amb la tècnica 
Isolda Busquets: 
busquetsr@elprat.cat o al 
telèfon 934 786 878

E



L’Ajuntament 
promou la 
igualtat de 
gènere entre 
les empreses 
del Prat

L’Ajuntament del Prat, amb el suport 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, va iniciar a finals de l’any passat el 
programa Al Prat Igualem, una eina de 
suport i assessorament per implemen-
tar polítiques d’igualtat de gènere dins 
del teixit empresarial local.

Al Prat Igualem ofereix actuacions 
de sensibilització i sessions d’assesso-
rament. La sensibilització es fa amb 
jornades de debat obertes a tot el 
teixit empresarial, taula d’experiències 
i bones pràctiques entorn a les polí-
tiques d’igualtat de gènere. Aquesta 
sensibilització es complementa amb 
sessions específiques per a empreses 
per assessorar-les sobre temàtiques 

Una de les zones 
empresarials i 

industrials del Prat. 

concretes que han permès que cone-
guin i prenguin consciència dels rols i 
estereotips de gènere, alhora que se’ls 
ha proporcionat eines i introduït els 
conceptes necessaris per a una aplica-
ció real de la perspectiva de gènere en 
l’entorn laboral.

De moment han participat al pro-
grama més de 40 empreses del Prat, 
de diferents tipologies d’activitat i de 
dimensions molt diverses.

L’espai exterior 
de la Granja 
de la Ricarda 
acollirà una 
fira comercial 
el 15 d’octubre

El dissabte 15 d’octubre, de les 16 
a les 22.30 h, l’espai exterior de la 
Granja de la Ricarda acollirà una fira 
comercial per a l’exhibició i venda de 
productes del comerç local.

Organitzada per l’Ajuntament del 
Prat, La Ricarda Shopping vol fomen-
tar l’activitat econòmica i comercial 

de la ciutat, posant en valor el comerç 
local, i la qualitat i la varietat de la 
seva oferta.

Restauració i música
La Ricarda Shopping anirà acom-

panyada per la presència de la res-
tauració local i estarà amenitzada 
amb activitats musicals. Tothom po-
drà fer les compres de la nova tem-
porada i passar un capvespre entre-
tingut i profitós.



 FLAIXOS
D’ESPORTS

EL SAGNIER ACULL LES 
FINALS DE LA COPA 

CATALUNYA
El Municipal Sagnier ha acollit les finals 

de futbol de la Copa Catalunya, que han 
deixat la Unió Esportiva Rapitenca com a 
campió a la categoria masculina, després 

de guanyar 1 a 0 a la Montañesa, i, en 
la femenina, el Sant Gabriel, que s’ha 

imposat per 1 a 9 al Torelló. 

EL CLUB BÀSQUET PRAT 2022-2023 
COMENÇA A RODAR 
El CB Prat torna aquesta temporada a la lliga LEB 
Plata, i el club ha dissenyat una plantilla i un cos 
tècnic que tindran el repte de tornar a ser aspirant 
a l’ascens a Or. L’encarregat d’ocupar la banqueta 
pratenca aquesta temporada en substitució de Josep 
Maria Berrocal és l’Albert Cañellas, que també forma 
part del cos tècnic del Joventut de Badalona. La 
plantilla també ha viscut una profunda renovació. A 
la foto, partit amistós de pretemporada a l’Estruch.

EL CLUB PATÍ 
CIUTAT DEL PRAT 
ACULL LA LLIGA 
CATALANA DE 
PATINATGE
El patinòdrom del CEM 
Estruch va acollir, el segon 
cap de setmana de setembre, 
la 3a Jornada de Lliga 
Catalana de Patinatge de 
Velocitat. Es tracta d’una 
competició oficial que 
enguany ha organitzat per 
primera vegada el Club 
Patí Ciutat del Prat amb la 
col·laboració de la Federació i 
l’Ajuntament del Prat.

TRES MEDALLES PRATENQUES 
ALS EUROPEUS DE PATINATGE DE 
VELOCITAT 
Els Campionats Europeus de Patinatge de Velocitat en 
pista i circuit, disputats a L’Aquila (Itàlia) aquesta mes de 
setembre han finalitzat amb 3 medalles per a esportistes 
pratencs o del CPV El Prat: plata per a Luisa González 
(foto) i bronze per a Nil Llop en categoria absoluta i 
plata per a Ona Rodríguez en categoria juvenil.



LA JUGADORA PRATENCA DE BÀSQUET 
JUDIT OLIVA ACONSEGUEIX DUES 
MEDALLES EN DUES SETMANES
La pratenca Judit Oliva, jugadora de bàsquet del júnior 
del Barça Santfeliuenc, ha fet història en convertir-se en 
la primera basquetbolista de la ciutat que participa en 
competicions internacionals oficials amb alguna de les 
seleccions espanyoles de base i que, a més, aconsegueix 
medalles: la de plata al Campionat d’Europa 3x3 sub-17, 
disputat a Grècia, i la de bronze al Mundial 3×3 sub-18, 
disputat a Hongria. La 3×3 és una modalitat olímpica de 
bàsquet que s’ha popularitzat en els darrers anys. Podeu 
escoltar una entrevista a Judit Oliva a elprat.ràdio.

L’ESTRUCH ACULL UN 
TORNEIG FEDERAT DE 
TENNIS TAULA
El complex esportiu municipal 
Estruch va acollir, el primer cap de 
setmana de setembre, un torneig 
federat de tennis taula, en el qual 
van participar una cinquantena 
de jugadors i jugadores; una 
desena, del club pratenc TTPrat. El 
diumenge s’hi van celebrar Portes 
Obertes i qui ho va voler va poder 
jugar amb participants federats.

Foto: FEB

L’AE PRAT AFRONTA UN NOU CAMPIONAT DE LLIGA A LA 2aRFEF
El Municipal Sagnier va acollir, el darrer cap de setmana d’agost, la presentació del primer equip de l’Associació Esportiva 
Prat per a la temporada 22-23 a la categoria 2aRFEF. El conjunt potablava inicia un nou curs amb un projecte amb diverses 
novetats, tant a la plantilla com al club, així com a l’estadi —amb la nova graderia— i a la imatge corporativa. Els dos primers 
partits de la temporada han resultat ser una derrota i una victòria.

AQUATLÓ PER RELLEUS A LA PLATJA 
DEL PRAT
El Club Triplay Prat ha organitzat la segona edició de 
l’Aquatló per Relleus a la platja del Prat. Aquesta és 
l’única competició adulta per categories que fa el club 
pratenc i, en aquesta ocasió, s’hi han donat cita 25 
clubs d’arreu de Catalunya. 



Fundesplai fa 
possible, des 
del Prat, un 
món millor
La Fundació Catalana de l’Espai (Fun-
desplai) és una organització sense 
afany de lucre que, des de fa prop de 
50 anys, treballa a favor dels infants, 
els joves, les famílies i el Tercer Sec-
tor des dels àmbits educatiu, social i 
mediambiental. Aquestes vacances, 
l’entitat, ubicada al Prat, ha superat 
les xifres de l’any anterior pel que fa 
a les places ofertes per a les activitats 
de l’estiu, garantint 10.000 places més 
i assolint un total de 80.000 places. 
El lema d’aquest estiu ha estat “Fem 
possible un món millor”, sota el qual 
Fundesplai ha organitzat casals, cam-
paments, colònies o camps de treball, 
entre moltes altres propostes.

Creixen les demandes d’ajuts 
Les activitats d’estiu tenen un gran 
valor educatiu per als infants i jo-
ves, perquè les experiències que hi 
viuen són vitals per al seu desenvo-
lupament global. Per aquest motiu, 
és important que cap infant ni jove es 
quedi sense aquestes propostes per 
motius econòmics. 

És per això que Fundesplai va im-
pulsar la campanya solidària “Un es-
tiu per a tothom!”, per recaptar fons, 
amb els quals ha atorgat 8.000 be-
ques i ajuts a famílies que necessiten 
aquests recursos a l’estiu. 

El malbaratament 
alimentari, eix vertebrador 
L’arribada del setembre també su-
posa l’inici del curs escolar i, per tant, 
nous reptes. Cada dos anys, Fundes-
plai es centra en un tema sobre el 
qual desenvolupa tots els projectes 
educatius, i el darrer any va encetar 
la proposta “Menjar canvia el món”. En 
aquest sentit, la fundació continuarà 
organitzant activitats sota aquesta 
idea, però posarà el focus especial-
ment en el malbaratament alimentari. 

Nous cursos sobre 
alimentació saludable 
Precisament, al gener del 2022 Fun-
desplai va inaugurar un nou Centre 
d’Estudis, on s’han posat en marxa 
tres cursos centrats en una educació 
saludable i sostenible pel que fa a 
l’alimentació, tema central de l’expo-
sició “Menja. Actua. Impacta”, que Fun-
desplai va crear el darrer any. 

 
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”

Fundesplai

UNA ENTITAT 
SOCIAL CADA 
MES

Carles Xifra 
Director 
d’innovació i 
continguts de 
Fundesplai

A qui van dirigides les 
formacions del nou Centre 
d’Estudis?   
Molta de la formació que ofereix 
Fundesplai l’estem adreçant 
a persones en situació d’atur, 
perquè obtinguin el seu certificat 
de professionalitat, i també estem 
fent molta formació a persones 
que han estat en situació d’ERTO. 
A banda, estem adoptant nous 
formats i estem fent cursos 
virtuals, els anomenats “MOOC” 
(Massive Online Open Courses).  

També treballeu per a la inclusió 
sociolaboral de joves. A través de 
quins projectes ho feu?
Estem incidint especialment en el 
col·lectiu jove a través de projectes 
com l’anomenat “Demà Jove”, que 
és un programa de formació dual 
amb el qual pretenem formar els 
i les joves, des d’una empresa, on 
estaran treballant des del primer 
dia. Per tant, la persona, mentre 
està treballant, s’està formant, està 
adquirint una titulació i tenint un 
ingrés econòmic, molt important 
per a ella. 

Quin volum d’inserció laboral 
heu aconseguit amb aquestes 
formacions del Centre d’Estudis? 
Les xifres varien en funció del 
programa, però hem assolit 
entre un 30 % i un 40 % de nivell 
d’inserció laboral amb algunes 
formacions. 

“Fem formació per 
a persones en atur 
i per a joves”



Més i més 
nens i nenes 
participeu 
a les 
activitats 
d’educació 
ambiental

Ara fa poc que heu començat 
un nou curs, però de ben segur 
que molts i moltes de vosaltres 
recordareu que durant el curs 
passat vau participar, amb 
la vostra escola o institut, en 
alguna activitat relacionada 
amb el medi ambient: un taller 
sobre com cuidar un hort, una 
visita a la Casa de l’Energia, una 
activitat als espais naturals... El 
curs passat, aquestes activitats 
que l’Ajuntament proposa als 
centres educatius van arribar al 
rècord dels darrers 10 anys, ja 
que se’n van fer 330! 

Plaques solars a les escoles 
A moltes de les vostres escoles 
ja teniu la teulada plena de 
plaques fotovoltaiques que 
generen electricitat neta, a 
partir del sol: una manera de 
mitigar el canvi climàtic i la 
crisi ambiental en la qual ens 
trobem.

A més, els vostres professors i 
professores han estat formant-
se de valent per treballar més 
continguts ambientals i poder 
explicar-vos-els a classe.

El curs passat es va 
aconseguir un rècord, 
i per a aquest hi ha 
diverses novetats

Novetats d’aquest curs
En aquest curs que heu començat fa poques setmanes continuaran 
les propostes d’activitats sobre diversos temes ambientals, amb 
algunes novetats: el problema dels residus, el món dels ocells i la 
biodiversitat, alimentació sana i respectuosa amb el medi, visites al 
centre de recuperació d’animals marins...

Recordeu que és molt important aprendre a tenir cura del medi 
ambient, des de l’espai verd de la vostra escola fins a la platja o els 
espais naturals del Prat. Entre totes i tots, ho aconseguirem!

   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!



La il·lustració d’aquesta pàgina, que podeu omplir de color, és obra del jove pratenc David Carreres 
(@itscargoo_) i apareix a la samarreta que han elaborat la Fundació Esperanzah! i la Federació  

d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat, El Nus. Aquesta samarreta la podreu 
comprar en diversos estands durant la Festa Major d’enguany, i els beneficis aniran destinats a 

projectes socials del Prat. Trobareu tota la informació a través d’aquest QR:


