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uidar, defender y proyectar. Con 
estos tres verbos se puede cap-
tar la acción que ha desplegado 
en los últimos años el gobierno 
municipal. Rendimos cuentas en 
la audiencia pública que cele-

bramos el 9 de marzo, coherentes con la política 
de gobierno abierto que hemos mantenido, tal 
y como os explicamos en estas páginas.

En primer lugar, cuidarnos. Especialmente du-
rante la pandemia realzamos un valor que nos 
ha inspirado y nos sigue inspirando: el cuidado 
de las personas en una ciudad solidaria y en red. 
En El Prat nos cuidamos y debemos seguir cui-
dando, y por eso hemos trabajado para seguir 
siendo una de las ciudades con una mayor in-
versión social y para desplegar nuevos servicios, 
como la nueva residencia municipal de perso-
nas mayores que está llamada a ser un equipa-
miento referente.

Nos hemos cuidado y nos hemos defendido. 
Lo he dicho a menudo: nuestro territorio equili-
brado es una conquista social y es el patrimonio 
de las clases trabajadoras que carecen de patri-
monio. Y ante quienes quieren especular con él 
con el apoyo incomprensible de algunas fuerzas 
políticas, la ciudad ha respondido con una sola 
voz que no permitiremos que el aeropuerto se 
amplíe ni un palmo más. Y no sólo eso: trabaja-
mos con la Generalitat y coordinamos propues-

tas con el campesinado y el mundo de la ecolo-
gía para proteger más y mejor tanto los espacios 
naturales como los agrícolas.

Y mientras nos cuidábamos y defendíamos, 
no hemos dejado de proyectar un Prat que que-
remos más dinámico y próspero con proyectos 
innovadores. Estos meses estamos viendo cómo 
empiezan a tomar forma algunos de estos pro-
yectos después de años de trabajo. Fruto de ello, 
por ejemplo, ya podemos disfrutar de los nue-
vos servicios de bicicleta y vehículo eléctrico 
compartidos, ya hemos desplegado placas foto-
voltaicas en una veintena de edificios públicos, 
y ya hemos constituido con PYMEs, comercios y 
entidades de la ciudad la Energía del Prat, para 
poder producir y compartir en el futuro energía 
limpia, local y barata.

En definitiva, ésta ha sido seguramente una 
de las legislaturas más imprevisibles desde la 
reanudación de la democracia municipal. Pero 
lo hemos superado reforzando un convenci-
miento: que en tiempos complicados, nuestra 
mejor garantía es El Prat, una obra colectiva 
que hemos hecho entre todos y todas. Y que la 
mejor garantía de que El Prat siga siendo El Prat 
es el empuje y el cariño de toda aquella gente 
que, desde 1979, trabajamos y luchamos para 
que nuestro lugar en el mundo sea cada vez el 
mejor.

¡Y seguimos!

C
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE

@Mijoler    
mijoler
mijoler

Cuidar, defensar i projectar 
el Prat

uidar, defensar i projectar. Amb 
aquests tres verbs es pot copsar 
l’acció que ha desplegat en els 
darrers anys el govern municipal. 
En vam retre comptes a l’audièn-
cia pública que vam celebrar el 

9 de març, coherents amb la política de govern 
obert que hem mantingut, tal i com us expli-
quem en aquestes pàgines.

En primer lloc, cuidar. Especialment durant la 
pandèmia vam realçar un valor que ens ha ins-
pirat i ens ha de seguir inspirant: la cura de les 
persones en una ciutat solidària i enxarxada. Al 
Prat ens cuidem i ens hem de seguir cuidant, i 
per això hem treballat per seguir sent una de 
les ciutats amb una major inversió social i per 
desplegar nous serveis, com la nova residència 
municipal de gent gran que està cridada a ser un 
equipament referent.

Ens hem cuidat, i ens hem defensat. Ho he 
dit sovint: el nostre territori equilibrat és una 
conquesta social i és el patrimoni de les classes 
treballadores que no tenen patrimoni. I davant 
dels qui volen especular amb ell amb el suport 
incomprensible d’algunes forces polítiques, la 
ciutat ha respost amb una sola veu que no per-
metrem que l’aeroport s’ampliï ni un pam més. 
I no només això: treballem amb la Generalitat i 

coordinem propostes amb la pagesia i el món de 
l’ecologia per protegir més i millor tant els espais 
naturals com els agrícoles.

I mentre ens cuidàvem i ens defensàvem, no 
hem deixat de projectar un Prat que volem més 
dinàmic i pròsper amb projectes innovadors. 
Aquests mesos estem veient com comencen a 
prendre forma alguns d’aquests projectes des-
prés d’anys de treball. Fruit d’això, per exemple, 
ja podem gaudir dels nous serveis de bicicleta 
i vehicle elèctric compartits, ja hem desplegat 
plaques fotovoltaiques a una vintena d’edificis 
públics, i ja hem constituït amb PIMEs, comerços 
i entitats de la ciutat l’Energia del Prat, per poder 
produir i compartir en el futur energia neta, local 
i barata.

En definitiva, aquesta ha estat segurament 
una de les legislatures més imprevisibles des 
de la represa de la democràcia municipal. Però 
l’hem superat tot reforçant un convenciment: 
que en temps complicats, la nostra millor ga-
rantia és el Prat, una obra col·lectiva que hem fet 
entre tots i totes. I que la millor garantia que el 
Prat segueixi sent el Prat és l’empenta i l’estima 
de tota aquella gent que, des del 1979, treballem 
i lluitem perquè el nostre lloc al món sigui cada 
cop el millor.

I seguim! 

C



6 | EL PRAT | ABRIL 2023

uan la prima-
vera apunta, al 
nostre lloc al 
món és temps 

de festes i activitats al voltant de la 
Carxofa Prat. Aquestes celebracions 
gastronòmiques i culturals ja s’han 
convertit en una tradició a la ciutat. 
Del 23 de març al 23 d’abril podrem 
triar i remenar, entre totes les activi-
tats carxoferes, aquelles que més ens 
facin el pes. 

Programa de televisió  
El divendres 24 de març passat, el 

Q
lebrar les activitats gastronòmiques 
“Cuinem carxofa amb La Cocina de 
mi Vecina”, al Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa, i la trobada d’intercanvi 
de receptes cuinades per la gent gran 
del barri “La colla del traje”, al Centre 
Cívic Palmira Domènech.

Les Festes de la 
Carxofa, més enllà 
de la gastronomia i 
la celebració, també 
són una reivindicació 
del territori i 
de l’agricultura 
periurbana

EN DEFENSA DEL TERRITORI
cinema Capri va projectar un capítol 
del programa de televisió La sobre-
taula, de la Xarxa de Televisions Lo-
cals, dedicat al Prat. El podeu veure a 
lasobretaula.cat.

Rodat a la ciutat, el programa mos-
tra com al nostre territori és possible 
gaudir de la millor cuina de proximi-
tat gràcies al talent de la restauració 
local, a l’esforç de la pagesia i als cria-
dors de Pota Blava, com també als 
projectes compromesos amb la igual-
tat d’oportunitats de les persones 
amb discapacitats intel·lectuals, com 
el de La Fundació Rubricatus. 

La festa als equipaments 
municipals  
El mateix dia 24 de març es van ce-

Del 23 de març al 23 d’abril tornen les activitats carxoferes 
que ja han esdevingut una tradició primaveral al Prat

Foto de grup durant la 
presentació de les Jornades 

Gastronòmiques.

Festes de la Carxofa Prat: 
reivindicació del territori amb 
la flor del delta com a emblema
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XIV Jornades Gastronòmiques 
Les Festes de la Carxofa Prat han començat fa pocs dies 
amb les XIV Jornades Gastronòmiques del Pota Blava i la 
Carxofa Prat, també conegudes com a Març Gastronòmic. 
Fins al 23 d’abril, 28 restaurants de catorze municipis del 
Baix Llobregat i el Barcelonès, el Prat i Barcelona inclosos, 
oferiran plats elaborats amb els dos productes més em-
blemàtics del Parc Agrari. 

El Març Gastronòmic té enguany com a padrins els pe-
riodistes Carme Gasull i Josep Sucarrats, especialitzats en 
cuina. Trobareu tota la informació sobre aquestes jornades 
a marcgastronomic.cat.

La Carxofada del Prat 
El diumenge 2 d’abril se celebrarà al parc del Fondo d’en 
Peixo una nova edició de la Carxofada del Prat. Aquest tra-
dicional dinar popular, al qual assisteixen moltes famílies i 
grups d’amics de la ciutat, començarà a les 11 h amb parade-
tes de venda de producte fresc, informació sobre el territori 
i un taller infantil sobre horta. A les les 13 h es començarà a 
servir el dinar per als infants i a les 13:30 h els dels adults. A 
partir de les 15 h hi haurà un ball de tarda que s’acabarà a 
les 16:30 h.

Hi haurà tres menús diferents: adult, 10 € (2 carxofes a la 
brasa, 1 botifarra, samfaina, poma, pa i beguda —vi o ai-
gua—); vegà, 10 € (paella vegana o samfaina en lloc de la 
botifarra), i infantil, 5 € (1 carxofa, salsitxes a la brasa, pata-
tes al caliu, poma, pa i aigua). Hi haurà 
fonts d’aigua d’aixeta a l’abast de totes 
les persones assistents.

Els tiquets per assistir-hi es poden 
adquirir únicament per internet fins al 
31 de març a través d’aquest enllaç.

Escarxofa&Jazz
L’Escarxofa&Jazz és un altre dels grans esdeveniments de 
les Festes de la Carxofa Prat. Se celebrarà a la pl. de Joan 
García-Nieto (davant de la Capsa) el diumenge 16 d’abril. 

L’associació gastronòmica i cultural Les Escarxofes del Prat 
servirà, com és habitual, un deliciós arròs amb carxofa, men-
tre que l’acompanyament musical anirà enguany a càrrec 
de la Big Band de l’Escola d’Arts en Viu del Prat, Alba Careta 
Group, La Perra Blanco, DJ Asia Knox i alguna sorpresa. 

Els tiquets (10 €) es posen a la venda el 29 de març a partir 
de les 17 h a la Capsa, al Teatre L’Artesà, al C. C. Jardins de la 
Pau i al Cèntric Espai Cultural, a taquilla i en horari d’obertura. 

A banda de l’arròs (se’n farà una versió vegana) també es 
posaran a la venda diversos platets (carxofes a la brasa, po-
llastre guisat...). 

FiraTapa Carxofa Prat
La darrera activitat de les festes serà la FiraTapa Carxofa 
Prat, que se celebrarà a la pl. de Blanes els dies 21, 22 i 23 
d’abril. Allà podrem tastar les tapes creatives que la restau-
ració local ha elaborat amb Carxofa Prat.

Celia Segura (dempeus), de la 
Fundació Rubricatus, i Carmen Rueda 
i Juan Antonio Espíndola, del grup 
de cuina La Cocina de mi Vecina.

Dolors Canalias, Maria 
Lluïsa Pujol (Les Escarxofes 
del Prat) i Tania Lindes 
(Cooperativa Agrícola)

Nuria Humaran, Joana Martínez 
i Arturo Ortiz, de la Big Band de 
l’Escola d’Arts en Viu del Prat.

Toni Conde, Francisco 
Mariano i Melane Escobar, 
de la Fundació Rubricatus.
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“Les Festes de la Carxofa són una 
oda als productes locals que 
utilitza un símbol molt potent i 
vinculat a la ciutat. Em sento molt 
agraïda de poder-hi participar!”

Núria Humaran 
Big Band de l’Escola d’Arts en Viu 

“La carxofa és la verdura reina 
del nostre poble. Les Festes de la 
Carxofa Prat se celebren en el millor 
moment de l’any d’aquest producte, 
quan té el característic clotet”.

Tania Lindes 
Cooperativa Agrícola del Prat 

“La Carxofa Prat és com La Fundació 
Rubricatus: neix d’una mata 
resistent, que creix durant l’època 
més dura de l’any, molt versàtil en 
la gastronomia i que protegeix un 
cor que és l’essència del seu gust”.

Cèlia Segura 
La Fundació Rubricatus 

“Per a mi, la carxofa és un 
símbol d’identitat. Igual que 
el fang, són símbols d’identitat 
de la meva terra, del Prat”

Dolors Canalias 
Les Escarxofes del Prat 

Regals pel 10è aniversari 
del Mercat de Pagès
El dissabte 22 d’abril, per celebrar el 10è aniversari del Mercat de 
Pagès, s’obsequiarà la clientela del mercat amb un davantal produït 
per una entitat social de la ciutat. El Mercat de Pagès se celebra cada 
matí de dissabte a la pl. de Pau Casals, on es venen productes de 
proximitat i qualitat procedents del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
igual que a les botigues dels mateixos pagesos i pageses.

La gent del Prat, protagonista 
de la campanya
La campanya que ha impulsat aquest any l’Ajuntament amb 
motiu de les Festes de la Carxofa Prat no compta amb models 
professionals. Les persones que apareixen als cartells i a les fotos de 
la campanya que veieu en aquesta revista són pratencs i pratenques 
amb alguna vinculació amb la Carxofa Prat: membres d’entitats, com 
Les Escarxofes del Prat o La Fundació Rubricatus, participants del 
grup de cuina La Cocina de mi Vecina, professionals de l’hostaleria, 
membres de la Big Band de l’Escola d’Arts en Viu del Prat, etc.
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Ecologistes, pagesia, 
infraestructures i 
administracions dialoguen 
sobre el futur del delta

ota el títol Delta 
i territori, el Cèn-
tric va acollir, el 15 

de març passat, una jornada tècnica 
impulsada per la Conselleria d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat. La sessió va comp-
tar amb representants dels principals 
agents implicats en els usos presents 
i futurs del delta del Llobregat: admi-
nistracions, infraestructures, pagesia i 
ecologistes. Tot i que hi van ser convi-
dats, van excusar l’assistència els ajun-
taments de Sant Boi, Viladecans i Gavà.

L’objectiu de la trobada, la primera 
que es feia d’aquestes característi-
ques, era impulsar un procés delibe-
ratiu sobre la gestió i els recursos que 
han d’acompanyar l’ampliació de les 
Zones d’Especial Protecció per a les 
Aus (ZEPA), actualment en tràmit, en 
aquest territori estratègic i altament 
tensionat. 

La jornada va tenir dos col·loquis, el 
primer dedicat a territori i infraestruc-
tures i el segon a producció d’aliments 
i biodiversitat. Hi van participar repre-

S sentants de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, el Port de Barcelona, AENA, 
la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la 
Vall Baixa i Delta de Llobregat, sindi-
cats agraris, el Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, el Consorci per a la Protecció i 
la Gestió dels Espais Naturals del Delta 
del Llobregat i entitats ecologistes.

La jornada es va celebrar pocs dies 
després que la Fiscalia de Medi Am-
bient hagués alertat de l’estat de de-
gradació greu en què es troba el delta 
del Llobregat.

Vídeo a elprat.tv

Informe de l’Ajuntament
L’Ajuntament del Prat va presentar a la 
jornada l’informe Cap a una infraestructura 
verda metropolitana, amb propostes per 
avançar cap a una gestió integrada millor 
i amb més recursos per als espais agraris i 
naturals del delta. 

Lluís Mijoler 
Alcalde del Prat

“Hem de decidir si seguim donant 
voltes a projectes d’infraestructures 
cada cop més faraònics i 
esbojarrats, o si pensem en clau de 
país, en quin model de transport, 
de turisme, d’infraestructures 
necessitem, i com els encaixem 
amb unes ciutats, espais naturals 
i zones agrícoles de qualitat”.

La Generalitat organitza al Prat una jornada en 
la qual l’Ajuntament presenta l’informe Cap 
a una infraestructura verda metropolitana

Podeu 
consultar 
l’informe 
a través 
d’aquest QR

Teresa Jordà 
Consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat

“Nosaltres ho tenim clar: no hi ha 
espais naturals sense pagesia, però 
tampoc hi ha pagesia sense espais 
naturals. L’important és que seguem 
en una taula tots els representants 
dels diferents usos del delta. És 
una oportunitat enorme de fer les 
coses bé, de la mà del territori”.





Carmelo Declara Merino

Orgullo Pota Blava Todo tiene su fin
Este es el último artículo que 
escribiré en esta revista, ya que el mes 
que viene dejaré la política para poder 
dedicarme a mi familia y mi profesión, 
por lo que permíteme que lo use para 
despedirme de ti.

Lo primero que quiero hacer es 
darte las gracias a ti por tu confianza, 
que me ha permitido durante 8 años 
poder representarte en el Ayuntamiento 
como concejal y, además, estos últimos 
4 años también en el Consell Comarcal 
como conseller. Me he dejado la piel y he 
agotado todas mis energías en dignificar 
las instituciones a las que he representado 
con trabajo, sacrificio, las manos limpias 
y la conciencia tranquila de saber que lo 
he dado todo. Entre lo fácil y lo correcto, 
siempre elegí lo segundo. Quiero pedir 
perdón a mi familia y amigos por no 
haberles dedicado todo el tiempo que se 
merecían y espero de aquí en adelante 
compensar este déficit de atención para 
con ellos. Gracias Nieves por tu apoyo 
siempre, sin ti no hubiese aguantado 
tanto. Caminar junto a ti por la vida lo hace 
todo más fácil. Mil gracias, cariño, y a los 
niños también.

Quiero dar las gracias a todos mis 
compañeros de Ciudadanos por su 
enorme confianza en mí para encabezar 
proyectos, así como a la pequeña empresa 
familiar en la que trabajo aquí en El Prat 
por su enorme comprensión, que me ha 
permitido compaginar mi trabajo con la 
función pública durante estos años.

Ha sido un enorme honor servirte y 
lo he intentado hacer de la mejor manera 
que he podido y he sabido. Si en algo 
te he fallado, quiero aprovechar para 
disculparme, y si en algo te he podido 
ayudar, me alegro enormemente. 
Un abrazo.

@podemos_elprat        
www.podemoselprat.info

El mandato toca a su fin. Un 
mandato que ha estado marcado 
por la pandemia de la covid y que 
lamentablemente se llevó a muchos de 
nuestros vecinos y vecinas de El Prat. 
Sin embargo, supimos estar a la altura 
de las circunstancias y como siempre 
supimos responder como una gran 
familia, una gran comunidad que somos 
en El Prat.

Es un orgullo haberme criado 
en este pueblo y haber creado mi 
familia aquí, mi historia de vida. 
Haber contribuido desde este lugar 
al bienestar de su gente. Para mí, 
que soy una persona que viene de la 
fábrica, fue todo un reto asumir esta 
responsabilidad tan grande. Creo que 
he dado lo mejor de mí mismo para que 
toda la ciudadanía se viera representada 
en mi quehacer, siempre desde la 
humildad y desde la autoexigencia.

Hemos impulsado el bono cultural 
joven, la tarifación social en las escoles 
bressol, la ampliación de recursos 
para la situación actual de emergencia 
alimentaria, hemos desarrollado nuevas 
oportunidades laborales para las 
personas trans, un Prat más inclusivo 
todavía y hemos estado siempre, 
siempre, del lado correcto de la historia 
cuando, por ejemplo, nuestro territorio 
estuvo amenazado por la ampliación 
del aeropuerto.

Queda para el futuro seguir 
haciendo de éste nuestro lugar en el 
mundo. Es una tarea que se hace día a 
día, codo con codo con la ciudadanía 
y el tejido asociativo de nuestro 
municipio de los que tan orgulloso me 
siento. Estoy seguro de que es mucho 
lo bueno que se ha hecho y mucho lo 
bueno por hacer.

@Cs_ElPrat        
@CiutadansElPrat
@cselprat
cselprat.org

@ERC_ElPrat       
Esquerra El Prat

Manquen 70 dies per al 28 de maig 
i per a unes noves eleccions municipals. 
El Prat s’enfronta a molts reptes que cal 
que abordem com a comunitat: Com fem 
front al problema de l’habitatge? Quines 
mesures hem de prendre per afrontar el 
canvi climàtic? Com podem millorar les 
oportunitats educatives i laborals del nostre 
jovent i evitar la segregació per classe 
social? Quines polítiques caldria endegar 
per promoure una ciutadania multilingüe, 
fluida en català i anglès? Reptes vitals i 
de difícil resposta, ja que governar a gust 
de tothom no és fàcil. Des d’Esquerra 
Republicana del Prat hem procurat estar 
dia a dia escoltant les persones, les seves 
necessitats i les seves crítiques. I tot 
això amb un únic objectiu: treballar per 
millorar la vida de la ciutadania, per viure 
en la nostra pell les seves problemàtiques 
i ajudar a fer del Prat un lloc millor.

En articles anteriors he anat 
desglossant les fites aconseguides en 
els darrers anys, tot i estar a l’oposició: 
targeta rosa gratuïta per a la gent de 
60 anys, targeta jove als 30 anys, més 
inversió per al comerç local... Tanmateix, 
hi ha reclamacions ciutadanes que 
encara no hem pogut assumir, com la 
remunicipalització dels serveis funeraris. 

Ara és l’hora de triar si volem 
transformar i fer del Prat un lloc millor o 
seguir amb els de sempre, fent les coses 
com sempre. Gràcies a vosaltres, som 
l’única força republicana, d’esquerres i 
independentista amb opcions reals de 
governar i fer-ho al servei de les persones. 
Ho tenim clar: nosaltres hem triat 
transformar, amb el convenciment que 
el Prat pot ser millor. Per fer-ho, primer 
hem de ser decisius i governar. Podem 
fer-ho. I ho farem amb tots i totes vosaltres. 
Només així podrem fer front als reptes 
als quals ens enfrontem com a ciutat. 

Hem triat 
transformar amb tu!

Antonio Miguel Ruiz Redondo Jordi Ibern i Tortosa



Juan Pedro Pérez Castro Alba Bou Jordà

Esta es mi última columna 
antes de la celebración de las 
elecciones municipales. Ya sabéis 
que me presento a la alcaldía. 
Y lo hago convencido de que 
ahora es el momento de que El 
Prat tenga un alcalde socialista. 
Porque los socialistas de El Prat 
hemos demostrado que nos 
preocupamos por los problemas 
reales de la ciudadanía y somos 
un equipo que trabaja y cumple 
con los compromisos.

Tomo la iniciativa para liderar 
un proyecto que ofrecerá más 
dinamismo a la ciudad y que nos 
hará estar orgullosos de vivir en El 
Prat. Tomo la iniciativa para un Prat 
donde la economía funcione, con 
un comercio aún más vivo y en el 
que de la mano de las empresas 
locales generemos más empleo 
y atraigamos más talento. Tomo 
la iniciativa para que la cultura 
sea más accesible y que llegue a 
todo el mundo. Tomo la iniciativa 
para abordar las políticas de 
seguridad ciudadana sin complejos, 
coordinando esfuerzos y utilizando 
la tecnología. Tomo la iniciativa 
para que nuestros mayores siempre 
estén atendidos y dispongan de 
equipamientos de primera calidad. 

Y para aquellos que dudan 
de nuestro compromiso con 
la protección del territorio, los 
socialistas de El Prat lo tenemos 
claro: seguiremos defendiendo a 
capa y espada los espacios naturales 
del delta del Llobregat como ya lo 
hemos demostrado en el pasado.

¡Los socialistas de El Prat 
tomamos la iniciativa!

Arriba l’abril i el bon temps i és el 
moment de sortir i fer vida al carrer. 
Com ja és tradicional, l’abril és el mes de 
les Festes de la Carxofa, on els pratencs 
i pratenques exhibim amb orgull el 
nostre territori i els fruits de l’esforç de 
generacions de pageses que, de forma 
magistral, desenes de restauradors ens 
brinden a taula. La Carxofa Prat és molt 
més que una carxofa. És una manera 
d’estimar el nostre territori i de viure el 
Prat, de fer-ho acompanyats de la resta 
de veïns i veïnes, en una cita plena de 
gastronomia, de música, de cultura i de 
complicitat entre pratencs i pratenques.

Aquest any es presenta encara més 
especial, perquè serà el moment que 
posarem en valor allò que darrerament 
alguns pretenen prendre’ns, que és 
la nostra marca de la casa, allò que 
ens fa diferents, el nostre lloc al món. 
Sense delta, sense Parc Agrari, sense 
entorn natural, no hi ha carxofa, no hi 
ha identitat, no hi ha el Prat cohesionat 
que avui estimem. Cal que protegim 
el nostre territori davant dels embats 
especuladors i de les decisions preses 
en despatxos.

El nostre compromís és amb el 
Prat. I punt. És no doblegar-nos mai 
davant qui vol malmetre el Prat que 
hem construït amb orgull. La ciutat 
de classe treballadora, cohesionada, 
solidària i pròspera per la qual el 
PSUC, Iniciativa per Catalunya, Esquerra 
Unida i Alternativa i El Prat en Comú 
hem treballat incondicionalment 
des del 1979, sempre liderant la 
transformació de la ciutat per a les 
generacions futures. Amb Lluís Mijoler 
al capdavant, som la garantia que el 
Prat seguirà sent el Prat. I el nostre 
compromís seguirà sent el de treballar 
pel Prat del futur.

Tomamos la 
iniciativa

La garantia perquè el 
Prat segueixi sent el Prat

@PerezJP_ @alba_bj
@elPratenComu

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
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Momento de la presentación 
pública del balance del PAM, 

el 9 de marzo en el Cèntric.

El Ayuntamiento 
ya ha cumplido 
el 87 % del Plan 
de Actuación 
Municipal 
2020-2023
A poco menos de dos meses de fi-
nalizar el presente mandato local, el 
Plan de Actuación Municipal (PAM), 
es decir, las líneas estratégicas del 
equipo de gobierno, ha alcanzado un 
grado de cumplimiento del 87 %. El 
Ayuntamiento hizo balance público 
del cumplimiento del PAM en un acto 
celebrado en el Cèntric el pasado 9 de 
marzo.

El PAM 2020-2023 (elprat.cat/
pam) ha estado fuertemente mar-
cado por las adversidades, especial-
mente la pandemia y la guerra en 
Ucrania, que han obligado a adaptar 
el documento y la acción municipal.

Entre los puntos más destacados 
del PAM figura el aumento de la aten-
ción social para dar respuesta a una 
población cada vez más envejecida. 
El paro ha descendido y las rentas han 
aumentado, pero también lo han he-
cho los precios y las necesidades de la 

ciudadanía. El alcalde de El Prat, Lluís 
Mijoler, explicó el día 9 de marzo que 
la ciudad “ha estado a la altura” y tam-
bién está “preparada para afrontar los 
retos que vendrán”.

Vídeo en elprat.tv

Bando del alcalde para racionalizar 
el uso del agua por la sequía

El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, emi-
tió el pasado 9 de marzo un bando 
con medidas a aplicar en el municipio 
para racionalizar el uso de agua con 
motivo de la situación de excepcio-
nalidad por sequía en la que nos en-
contramos. Las principales medidas 
anunciadas se pueden consultar en la 
página siguiente.

Según el bando, el riesgo de desa-
bastecimiento a poblaciones puede 
verse agravado por el incremento de 
temperaturas que se producirá en los 
próximos meses. Además, las últimas 
lluvias han sido insuficientes.

El tesoro del acuífero   
A pesar de las restricciones dictadas 

por el Ayuntamiento y la Agència 
Catalana de l’Aigua de la Generalitat, 
en El Prat, al menos de momento, se 
puede seguir haciendo la limpieza de 
calles y el riego de arbolado y zonas 
verdes con normalidad, ya que para 
estos usos se utiliza agua no potable 

procedente de pozos que la extraen 
del acuífero. Por ello, la situación en 
El Prat es mejor que en otros munici-
pios, si bien hay que seguir actuando 
con responsabilidad.

Vídeo en elprat.tv

El riego y la limpieza urbana pueden seguir 
de momento gracias al acuífero

Consulta 
el balance 
del PAM
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a 13a edició dels Pre-
mis Ciutat del Prat se 
celebrarà el divendres 

28 d’abril a partir de les 19:30 h. En 
l’edició anterior, aquesta gala bien-
nal es va celebrar per primera vega-
da al Teatre L’Artesà, després de força 
anys fent-se a l’auditori del Cèntric. 
Enguany, el Teatre L’Artesà tornarà a 
acollir l’acte.

Transmissió en directe 
per elprat.tv  
L’assistència presencial a la gala es 
farà per invitació (jurat, familiars de 
les persones premiades, entitats...), 
però l’acte es podrà seguir en direc-
te a través de la televisió municipal, 
elprat.tv. 

Els Premis Ciutat del Prat es con-
voquen per reconèixer i guardonar 
les iniciatives i les aportacions més 
significatives de persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades, de 
qualsevol nacionalitat, vinculades a la 
ciutat del Prat de Llobregat, que ha-
gin destacat o contribuït a fomentar 
valors com la llibertat, la solidaritat o 
la igualtat; que hagin afavorit el pro-
grés de la societat en el civisme, la ini-
ciativa econòmica, l’urbanisme soste-
nible, la defensa dels drets humans, la 
defensa del medi ambient; que hagin 
destacat en l’àmbit de la cultura, l’es-
port o altres activitats; que mereixin 
el reconeixement per una trajectòria 
exemplar, o que amb la seva activitat 
hagin contribuït a projectar i donar 
prestigi a la ciutat.

Trobareu un 
històric de 
les persones 
i entitats 
premiades 
a través 
d’aquest QR 

L
Els Premis Ciutat 
del Prat tornen al 
Teatre L’Artesà
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Els Premis Ciutat 
del Prat tornen al 
Teatre L’Artesà

l Ayuntamiento de 
El Prat ha terminado 
este mes de marzo 

las diferentes actuaciones prioritarias 
previstas en el Plan director de alum-
brado. En esta primera fase se han re-
tirado 1.587 puntos de luz convencio-
nal y se han instalado 1.826 nuevos 
puntos de luz tipo LED con la misma 
temperatura de color, mucho más 
eficientes y con sistemas de control y 
regulación para optimizar su uso. 

Esta actuación supondrá una re-
ducción del consumo de 646.000 
kWh anuales, equivalente al consu-
mo de 115 viviendas durante un año. 
También se ha reducido la potencia 
contratada en 100 kW Todo ello su-
pondrá un ahorro en la  factura muni-
cipal de electricidad de 155.000 euros 
al año. La inversión realizada en el 
cambio de los puntos de luz se amor-
tizará en 5 años y la garantía de estos 
es de 10 años.

Además de un menor consumo, las 
actuaciones han logrado una mejora 
en el servicio, como la uniformización 
del alumbrado en algunas zonas, el 
incremento de la iluminación allí don-
de se identificó que era deficitaria o la 
reducción de la luz que alcanza una 
altura superior a los 4 metros, que se 
considera que es luz perdida que solo 
aporta molestias.

Gestión automatizada   
Se ha instalado un sistema de te-
legestión en todos los cuadros de 
alumbrado de la ciudad. Así se dis-
pone de una información más real 

E
Las mejoras en el alumbrado público 
permiten ahorrar 155.000 € anuales 

Zonas prioritarias

El Plan director estableció cuáles eran los niveles adecuados 
de iluminación para cada zona de la ciudad en función de una 
clasificación que distinguía entre calles principales, secundarias, zona 
ajardinada, etc. Las zonas donde los cambios han sido más evidentes 
son la ronda del Sud, la calle Vall d’Aran y la avenida del Remolar. 
Durante los próximos meses se irá actuando en otras zonas.

El sistema de telegestión permite un incremento automático 
de la iluminación en días lluviosos o nublados

sobre la iluminación del municipio y 
se puede sincronizar el encendido y 
apagado de todas las luces. Además, 
automáticamente se produce una 
merma del flujo de iluminación du-
rante las 8 horas al día en las que se 
considera que hay menos necesidad.
Asimismo, se ha previsto un in-
cremento del funcionamiento del 
alumbrado callejero en 150 horas de 
media anuales. Gracias a este nuevo 
sistema, conectado a los servicios 
de meteorología, en los momentos 

de salida o puesta de sol de los días 
nublados o de lluvias intensas, en las 
que la iluminación natural del sol no 
es suficiente, el alumbrado se activa-
rá de forma automática para garanti-
zar siempre una sensación lumínica 
adecuada. El Plan director de alum-
brado iniciará pronto su segunda 
fase, con la instalación o substitución 
de nuevos puntos de luz por toda la 
ciudad.

Vídeo en elprat.tv

En la calle de la Vall 
d’Aran, entre otras, se ha 
notado visiblemente la 
mejora de la iluminación.



 VIDA
PRATENCA

EL PRAT ES BOLCA 
EN EL 8M

Durant tot el mes de març, al Prat s’han 
programat activitats per commemorar 

el 8 de Març, Dia Internacional de les 
Dones. El dia 7 es va dur a terme l’acte 
central a la pl. Catalunya. La jornada va 
començar amb una gran marea lila de 
dones, de diversos orígens i condicions, 

que va tenyir de color lila els carrers. 
La ciutat es va bolcar en aquesta 
iniciativa promoguda pel Consell 

Municipal de Dones, encapçalada per 
@AlmaVioleta08820 i a la qual es van 

sumar la comunitat educativa i la resta 
d’entitats i col·lectius feministes de la 

ciutat. 

EL PARAULA DE DONES TORNA EN 
FORMA DE GUATEQUE
L’11 de març, La Capsa va acollir el seu guateque, una 
celebració escènica que culminava el procés de treball 
del Paraula de Dones d’enguany. El procés, liderat 
per l’artista Alba Rihe, ha posat al centre l’humor, 
l’error, l’escena i el cos com a motors de creació de 
l’espectacle. La sororitat i la col·lectivitat han filat les 
diferents manifestacions artístiques amb les quals 
s’ha generat un guateque disruptiu fet en clau de 
gènere. Vint dones de la ciutat van ocupar els escenaris 
de La Capsa, acompanyades del grup de dones 
percussionistes de la colla de gegants del Delta i de les 
alumnes del taller de DJ Trapella, que hi van posar la 
cirereta final. 

MOR JOSEP COSTA, ACTOR, 
DIRECTOR I FUNDADOR DEL TEATRE 
KADDISH
L’actor, director de teatre, traductor, escriptor i pedagog 
pratenc Josep Costa ha mort als 73 anys. Costa va rebre 
un Premi Ciutat del Prat l’any 2020 en reconeixement a 
la seva contribució a la vida cultural de la ciutat i la seva 
tasca al davant del Teatre Kaddish, del qual va ser un dels 
fundadors. Costa va ser pregoner de la Festa Major de 
2015 (foto). L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha anunciat 
que proposarà a la Comissió de Nomenclàtor que una 
sala teatral de la ciutat porti el nom de Josep Costa.

NOVA JORNADA TOTHOM EDUCA, 
EL 22 D’ABRIL
El pròxim dissabte 22 d’abril tindrà lloc, a l’Escola 
H. Josep Tarradellas, la XIV Jornada Tothom Educa. 
La sessió, que es farà de 9 a 13:30 h, porta per títol 
“L’educació és una responsabilitat compartida. Com 
generar aliances entre els diferents agents socials, 
educatius i comunitaris?”. El catedràtic de Psicologia 
de l’Educació Moisès Esteban-Guitart impartirà una 
conferència. Més informació a elprat.cat/educació.



L’ESCOLA BERNAT 
METGE, GUARDONADA A 
LA FIRST LEGO LEAGUE 
CHALLENGE
Un grup d’alumnes de 6è de l’Escola 
Bernat Metge ha rebut el Premi a 
l’Excel·lència en Enginyeria en la 
categoria Challenge del programa First 
Lego League. L’equip Robomasters BM 
va dissenyar un sistema per reduir el 
consum dels elements que funcionen 
amb electricitat a la via pública. També 
van presentar-hi el robot Firulais, que 
havia de portar a terme el màxim 
nombre de missions sobre un tauler 
en tres partides de dos minuts i mig. 

TELÓ DE FONS 
NEVAT
A final de febrer les 
muntanyes que tanquen 
el delta del Llobregat i 
el pla de Barcelona van 
quedar enfarinades a 
causa d’una lleugera 
nevada. La neu no va 
arribar a la nostra ciutat, 
però sí que va tenyir de 
blanc el seu teló de fons 
per deixar imatges tan 
sorprenents com aquesta.

ES CONSTITUEIX LA TAULA LOCAL DE 
LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
El Saló de Plens de l’Ajuntament va acollir el 21 de 
març la constitució de la Taula Local de la Infància i 
Adolescència (TLIA), un espai de treball en xarxa que aplega 
tots els agents que treballen amb i per a la infància i 
l’adolescència a la ciutat. Durant la sessió, se’n va presentar 
el funcionament i es va difondre la feina que estan duent a 
terme els diferents sectors implicats. 

‘LOLI TORMENTA’ ES PROJECTARÀ 
GRATIS AL CAPRI EL 14 D’ABRIL
El pròxim 14 d’abril a les 19 h el cinema Capri acollirà la 
projecció del llargmetratge Loli Tormenta, pel·lícula pòstuma 
del director de cinema Agustí Villaronga, enregistrada al 
Prat el mes de juliol de l’any passat (foto). L’acte comptarà 
amb la presència de part de l’equip i l’entrada serà lliure. La 
pel·lícula, protagonitzada per Susi Sánchez, va comptar amb 
el suport d’El Prat Film Office. Aquest programa municipal 
promou el Prat com a espai de rodatge i ha consolidat el 
municipi entre els tres primers de Catalunya pel que fa 
al nombre de produccions audiovisuals enregistrades.
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Portes obertes a les escoles bressol 
de cara a la preinscripció 
La preinscripció per al curs vinent a 
les escoles bressol públiques del Prat 
es farà entre els dies 8 i 19 de maig 
(ambdós inclosos). 

És important que les famílies visi-
tin aquests centres per poder decidir 
quin aporta tot allò que busquen per 
als seus fills o filles i per a si mateixes. 
Per això, les escoles bressol munici-
pals organitzen jornades de portes 
obertes, per a les quals caldrà dema-
nar cita entre l’11 i el 14 d’abril, tru-
cant a l’escola de 10 a 13:00 h.  

Dates de les portes                                 
obertes:  
l La Blaveta: 20 d’abril i 25 d’abril, 
17:30 h
l El Cabusset: 19 d’abril, 17:30 h, 
i 26 d’abril, 10 h 
l La Granota: 17 d’abril, 10 h, 
i 24 d’abril, 17:30 h

l Sol Solet: 18 d’abril i 4 de maig, 
17:30 h

l Llar d’Infants Dumbo: 26 d’abril, 
17 h, i 27 d’abril, 9:30 h

Preinscripció telemàtica 
La preinscripció s’emplenarà i es pre-

sentarà telemàticament. Trobareu 
informació per fer el tràmit a elprat.
cat/preinscripciobressol i resolu-
ció de dubtes a l’OAC 360º (tel. 935 
954 414). Si teniu altres consultes, us 
acompanyaran des de l’Oficina Muni-
cipal d’Escolarització (OME), trucant 
al 933 790 050 (extensions 5334, 5335 
i 5439).

Preinscripció als ensenyaments 
postobligatoris
El Departament d’Educació de la 
Generalitat ha publicat el calendari 
del procés de preinscripció per als 
ensenyaments postobligatoris per al 
curs 2023-2024:

l  Batxillerat: del 19 al 25 d’abril. Ha 
de presentar la sol·licitud de preins-
cripció qui vol accedir al batxillerat 
en un centre diferent del de l’ESO, qui 
cursa o ha cursat un cicle formatiu i 
qui vol accedir a la modalitat d’arts.

l  Cicles formatius de grau mitjà: 
del 12 al 18 d’abril per a l’alumnat 
que cursa 4t d’ESO o un programa de 
formació i inserció (PFI). Per a la resta 
d’alumnat, serà del 9 al 15 de maig. 

l Programes de formació i inserció 
(PFI): del 2 al 12 de maig.

l Cicles formatius de grau superior: 
del 26 de maig a l’1 de juny.

l Itineraris de Formació Específics 
(IFE): del 15 al 26 de maig.

Com fer la preinscripció 
La preinscripció, a excepció dels Pro-
grames de Formació i Inserció, en què 
es fa de manera presencial, es porta a 
terme en format electrònic si la perso-
na que fa el tràmit té una eina d’iden-
tificació digital o en suport informàtic 
si no en disposa. Les dues opcions es 
poden tramitar a través de: www.
preinscripcio.gencat.cat.

Portes obertes 
Els instituts i l’Escola Oficial d’Idio-
mes del Prat organitzen jornades de 
portes obertes del 25 març al 24 de 

maig. Podeu consultar el calendari a 
www.elprat.cat/preinscripcio. 
En cas que tingueu interès en altres 
ensenyaments, consulteu l’Assessoria 
d’Orientació Acadèmica i Professio-
nal d’El Lloro, trucant al 93 478 50 77 
o enviant missatges per WhatsApp al 
638 924 976.
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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

ESCARXOFA&JAZZ 
La pl. Joan Garcia Nieto es torna a omplir d’arròs i música! Les millors formacions de jazz del moment amenitzaran 
un bon arròs preparat per Les Escarxofes del Prat. Enguany ens acompanyaran la Big Band de L’Escola d’Arts en 
Viu, Alba Careta Group, La Perra Blanco, DJ Asia Knox i alguna sorpresa que acabará de tancar el cartell! 

Menú: arròs de la gent del fang amb la flor del Delta i de postres un pessic del cel.

Preu: 10 €. Venda de tíquets a partir del 29 de març, a taquilla de La Capsa, Teatre L’Artesà, Centre Cívic Jardins de 
la Pau i Cèntric Espai Cultural. Pagament només amb targeta de crèdit. 

La Capsa. Diumenge 16, a les 12 h



TEATRE
TODAS LAS CANCIONES DE 

AMOR 
DE SANTIAGO 
LOZA
Un homenatge a 
totes les mares 
en un viatge 
emocional entre 

el drama i la comèdia de la mà d’una 
interpretació excepcional a càrrec de 
l’actor Eduard Fernández.

Teatre L’Artesà. Sala Gran  
Dissabte 1, a les 20 h i diumenge 2, 
a les 18 h
Entrada: 15 €    Anticipada: 10 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

DIJOUS TEATRE  
LA CONSAGRACIÓ DE 
LA PRIMAVERA 

Roger Bernat, 
conegut per 
desteatralitzar 
el teatre, 
recupera 
aquesta obra 
participativa 
del 2010 a 

partir de la famosa coreografia de Pina 
Bausch del ballet d’Stravinsky.

Teatre L’Artesà. Dijous 13, a les 20 h
Entrada: 12 €    Anticipada: 8 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €
SESSIÓ LES MATINALS DE L’ARTESÀ
Divendres 14, a les 12 h
Entrada: 6 €    Anticipada: 5 €

XVII FESTA DE LA DANSA
No hi ha millor 
manera de 
celebrar el 
Dia Interna-
cional de la 
Dansa que 

ballant amb els grups i entitats que gaudeixen 
d’aquesta disciplina de les arts en viu. 
Una mostra de balls, estils i nivells que 
es fan a la nostra ciutat. Us hi esperem!

Jardins de la Pau 
Dissabte 29, a partir de les 16 h

LA TRENA
Una obra 
de Cristina 
Genebat, Marta 
Marco, Carlota 
Olcina i Clara 
Segura, qui a 

més dirigeix el text, per parlar de llibertat i 
adversitats amb mirada de dona.

Teatre L’Artesà. Sala Gran
Diumenge 30, a les 18 h
Entrada: 15 €    Anticipada: 10 €
Tarifa Joves.Prat: 5 €

MÚSICA
VIU L’ÒPERA! 
JOHN WILLIAMS 
CELEBRATION
Projecció 
del concert 
homenatge a un 

dels compositors més populars i autor 
de moltes de les bandes sonores més 
conegudes de la història del cinema.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 14, a les 17.30 h

CONCERT: 
JEFF 
ESPINOZA
Folk, country, blues, 
rock... una vetllada 

per als amants de la música!

La Capsa. Divendres 21, a les 22.30 h

L’ORQUESTRA DE BARRI
Vine a aquest espai comunitari de pràctica 
musical. 

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

CONCERT: 
LEO MIDDEA
Amb milions de 
reproduccions a 
Spotify, Leo Middea 

ens apropa els sons de la nova generació 
de música brasilera! 

La Capsa. Divendres 28, a les 22.30 h

TALLER OBERT DE PERCUSSIÓ
Cercle de percussió per a experimentar i 
jugar amb el ritme. Per a totes les edats. No 
és necessari tenir coneixements musicals 
previs.  

Jardins de Joan Salvador Papasseit
Dissabte 29, a les 12 h

CONCERT DE LA UNIÓ 
FILHARMÒNICA DEL PRAT

La Unió Filharmònica ens ofereix el seu 
tradicional concert de primavera.

Cèntric Espai Cultural 
Dissabte 29, a les 19 h
Entrada gratuïta amb reserva prèvia

XERRADES
EN FEMENÍ
FEMINISME 
GITANO 
Parlem de 
feminisme 
gitano amb el 
grup de dones 
de Sant Cosme 

Romi Sastipen i Paqui Perona, activista i 
mediadora gitana.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 13, a les 18.30 h 

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

FESTES DEL BARRI SANT 
JORDI-RIBERA BAIXA  
Un cap de setmana festiu amb 
activitats per a tota la família: 
batucada, mostra de balls, botifarrada, 
circ, i molt més! 
Tota la informació a 
elprat.cat/ccriberabaixa
Pl. de Sant Jordi
Dissabte 22 i diumenge 23



CINEMA  
CINE CLUB
VERDENS VERSTE MENNESKE 

(La peor persona del 
mundo)
2021, Noruega (VOSE)
Julie està a punt 
de complir els 
trenta anys i sent 
que la seva vida no 
va en una direcció 
determinada, però 

està disposada a esbrinar-ho.
Cinema Capri
Dimecres 12, a les 19.30 h 

TROBADA FET A MÀ 
Els espais de trobada Fet a Mà del 
Ribera surten al carrer durant les 
festes del barri per crear plegades 
amb altres aficionades al ganxet, 
scrap, costura, etc. Obert a totes les 
practicants de manualitats de la ciutat!
Pl. de Sant Jordi. Dissabte 22, a les 17 h

PREPARACIÓ DE ROSES 
DE SANT JORDI 
Taller on s’explicaran tècniques originals 
per preparar roses per la diada de Sant 
Jordi. Organització: Institut Les Salines 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 18, a les 10 h 

HORES DE PRAT
DAVID AIROB
Cèntric Espai Cultural. Dimarts 18, a les 19 h

PRESENTACIÓ DE LLIBRES D’AUTORES I 
AUTORS LOCALS
EMILI MIQUEL, ROBERT MOGAS I AGUSTÍN PÉREZ
Presentació dels llibres La filla de l’anarquista, D’un temps, 
d’un Prat. Un tomb breu per l’alba de la vida i Vaciad la tierra.
Pl. Porxada Cèntric Espai Cultural
Dilluns 17, a les 19 h

ESTER BORRULL
Una conversa al voltant del llibre Les dones que he estimat, 
amb el Club de lectura en Femení.
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 19, a les 18.30 h

DAVID NOVELLES I TONI PÉREZ
Presentació de Príncipes de ultramar i Amor propio.
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 20, a les 19 h

JESÚS GARCÍA, MERCÈ CABRERA I NAOMI GÓMEZ
Conversa amb els autors d’Amb les teves paraules i Voces 
silenciadas. 
Pl. Porxada Cèntric Espai Cultural 
Divendres 21, a les 19 h

UN NUS D’EMOCIONS. ENTITATS DE CULTURA 
POPULAR DEL PRAT
NÚRIA ABELLÓ 
Llibre resultat d’un projecte que vol donar a conèixer el què, qui, 
com i per què de les entitats de Cultura Popular i Tradicional 
Catalana del Prat de Llobregat agrupades sota el paraigua de la 
Federació El Nus.
Taula Rodona amb la participació de Núria Abelló, Joaquim 
Bartolomé, Pau Ruiz i Vicenç Tierra. Organització: TintaBlava
Cèntric Espai Cultural. Dimarts 11, a les 19 h

SANT JORDI POP-UP
Els llibres pop-up són llibres desplegables, que en obrir les seves 
pàgines mouen elements i fan sensació de tridimensionalitat. 
Petits tresors, delicats i plens de bellesa per endinsar-se en la 
màgia de la lectura! 
Activitat recomanada per infants a partir de 5 anys
Biblioteca Antonio Martín. Dissabte 22, a les 11 h

CONCURS LITERARI TINTABLAVA 
Lliurament dels guardons als guanyadors d’aquest concurs adreçat 
a joves del Prat. Organització: TintaBlava
Cèntric Espai Cultural. Dilluns 24, a les 19 h

CREACIÓ D’UN PODCAST LITERARI, AMB MIXA
Un taller per crear i enregistrar el vostre propi podcast: conèixer 
les possibilitats d’aquest format, les plataformes d’emissió, com fer 
el guió i enregistrar els episodis. Cal inscripció prèvia 
Cèntric Espai Cultural. Dimecres 26 i dijous 27, a les 19 h 

PRIMAVERA DE LLIBRES 
I LLETRES
El Cèntric Espai Cultural i la Biblioteca Antonio Martín ens 
presenten un cicle d’activitats amb propostes literàries diverses, 
pensades per fomentar i gaudir del plaer de la lectura i l’escriptura

LOLI TORMENTA, 
d’Agustí Villaronga
Projecció de la pel·lícula pòstuma del 
director, amb la presència de part de l’equip 
participant. 
Cinema Capri 
Divendres 14, a les 19 hores

EXPOSICIONS
GERARD GIMÉNEZ, 
L’OBJECTIU DEL FOTÒGRAF
Cèntric Espai Cultural
Fins al 3 de juny 



TEATRE  

MIRANIUS
L’AVENTURA 
D’HABITAR EL 
MÓN 
Una aventura 
musical i de 

titelles amb una mirada ecologista que 
parla de la coexistència de diverses 
espècies animals, i de les conseqüències 
que té l’empremta humana.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 2, a les 12 h
Entrada: 5 €     Anticipada: 3 €

SÓC UNA 
NOU
ZUM-ZUM 
TEATRE
Una història 
commovedora 

d’una dona que es transforma quan apareix 
a la seva vida l’Omar, un nen refugiat. Un 
espectacle premiat que és una finestra per 
mirar el món a través del teatre.
Organització: La Xarxa
Teatre L’Artesà. Sala Gran
Diumenge 16, a les 12 h
Entrada: 6 €  Anticipada: 4,5 €

EL LLOP I LA PENYA DEL BOSC 2.0
EL GALLINER DEL PARC
Un passeig divertit per un bosc misteriós 
ple de personatges ben diversos com, per 
exemple, el llop més ferotge del qual en 
parlen a tots els contes.
Organització: AMPA Escola del Parc
Teatre El Modern. Dissabte 29, a les 18 h

INFANTIL
LECTURA

L’HORA DELS NADONS  
BALLMANETES, amb Mercè Martínez 

Jocs de 
dits, mans, 
cançonetes i 
moixaines per 
divertir-se i 
relaxar-se en 
família.

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 29, a les 10.30 h

L’HORA DEL CONTE  
Biblioteca Antonio Martín
Tots els dissabtes, a les 12 h
Dissabte 1, SOTA UNA COL 101 CONTES
Dissabte 29, ANIMALONS DE MÚSICA I CONTE

TALLERS

TARDA EN FAMÍLIA A LA 
PALMIRA  
Centre Cívic Palmira Domènech
Tots els dijous, a les 17.30 h
Dijous 6. PINTEM LA PRIMAVERA
Dijous 13. ANNA MANI I LA NEU ARTIFICIAL
Dijous 20. ENQUADERNACIÓ CREATIVA
Dijous 27. COLLAGE ARTÍSTIC

CIRC EN FAMÍLIA  
CLOWN
Nassos vermells, jocs de moviment i 
exercicis d’improvisació.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 14, a les 17.30 h
Entrada: 2 € per infant/sessió

SALTIMBANQUI 
LA INAUGURACIÓ  
A la primavera, el circ del Centre Cívic 
Sant Jordi – Ribera Baixa surt al carrer 
amb aquest espectacle de carrer hilarant, 

divertit i 
ple d’humor 
irreverent. La 
millor manera 
d’unir-se a la 
celebració de les 
festes del barri. 

Pl. de Sant Jordi. Dissabte 22, a les 17.30 h 

FEM TRIBU 
Espai de trobada familiar d’accés lliure, per 
a famílies amb infants de 3 a 6 anys.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Tots els dimarts, a les 17.15 h

Es necessària inscripció prèvia a les activitats
 marcades amb aquest símbol 

   

PROGRAMA DE LLEURE 
DE LA GENT GRAN
Lectura de poemes i relats breus 
de Sant Jordi
Plaça de l’Agricultura 
Divendres 21, a les 10.30 h 
Les persones que hagin enviat els seus 
escrits pel recull abans del 14 d’abril 
faran la lectura de les seves obres.
Més informació al Punt de la Gent 
Gran de Cases d’en Puig, trucant al 
93 379 00 50 (ext.5616) o al correu 
puntgentgran@elprat.cat

AGENDA DE GENT GRAN  ABRIL

CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Ball amb Fussion Duet
Diumenge 16, a les 17 h
Sant Jordi per a tothom!
Dimecres 19, a les 17 h
Passejada de descoberta
Dimarts 25, a les 9 h
Món Digital
Dimecres a partir del 26, a les 10 h
Connecta Jove
Dimecres fins al 20, de 16 a 17.30 h
Més informació i inscripcions a 
elprat.cat/ccjardinspau  i al 93 478 21 41

CENTRE CÍVIC PALMIRA 
DOMÈNECH
Trobada literària
Diumenge 16, a les 17 h
La Colla del traje 
Divendres 28, a les 13.30 h
Més informació i inscripcions a 
elprat.cat/ccpalmiradomenech i 
al 93 479 45 35 

CUINEM AL REFUGI DEL RIBERA
PREPAREM UN MENÚ 
DE LIKE 
Taller per aprendre receptes saluda-
bles, originals i divertides
Adreçat a joves de 12 a 18 anys
Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa
Divendres 21, a les 17.30 h
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Torna la Festa 
de la Dansa 
als jardins 
de la Pau  

La Festa de la Dansa se celebra al Prat 
des del 2006 i és un esdeveniment de 
referència en la programació del Cen-
tre Cívic Jardins de la Pau. L’objectiu 
de la Festa és mostrar com es viu la 
dansa a la ciutat i la feina que fan els 
grups no professionals i les més de 
vint entitats i col·lectius de dansa que 
hi ha al Prat. Al mateix temps, s’esta-

bleixen relacions i vincles per treba-
llar de manera conjunta. 

La Festa, a més, coincidirà amb el 
Dia Internacional de la Dansa, el 29 
d’abril. Aquell dissabte, a partir de les 
16 h, se’n celebrarà la 17a edició, amb 

la participació d’uns 60 grups de ball, 
amb persones de totes les edats que 
mostraran al públic una gran diver-
sitat de disciplines de ball: flamenc, 
hip-hop, dansa oriental, dansa urba-
na, balls en línia...

Se celebrarà la tarda 
del dissabte 29 d’abril 
coincidint amb el 
Dia Internacional 
de la Dansa

Carrers que es 
transformen 
en Passejos 
del Comerç

Gràcies a una iniciativa pionera de 
l’Ajuntament, alguns dels principals 
carrers comercials de la ciutat es con-
verteixen durant unes hores en Pas-
sejos del Comerç. Lleida ho va ser l’11 
de març, Jaume Casanovas ho serà l’1 
d’abril i Ferran Puig i Frederic Soler el 
22 d’abril (aquests dos darrers, la vi-
gília de Sant Jordi, com s’informa a la 
pàgina 26). 

L’activitat vol dinamitzar el comerç 
local i permetre a les botigues de la 
zona guanyar visibilitat.

Cada Passeig del Comerç disposa 
d’un programa d’activitats específic, i 
adaptat a les necessitats comercials de 
la zona. La música ambiental —amb 
batucades ben animades— és un dels 

trets característics. També hi ha tallers 
per a la canalla: pintacares, xapes, pin-
tura abstracta... L’element principal, 
però, són els estands que les diferents 

botigues disposen al llarg dels carrers.  
Al carrer Lleida es va celebrar una des-
filada de moda amb peces proporcio-
nades per establiments de la zona. 

El carrer Lleida, l’11 de març 
passat, es va transformar 

en un Passeig del Comerç.
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l diumenge 23 d’abril, 
diada de Sant Jordi, 
l’activitat a la nostra 

ciutat es concentrarà, com ja va pas-
sar l’any passat, al parc del Fondo d’en 
Peixo. Allà hi trobarem les tradicionals 
paradetes de llibres i de roses, food-
trucks, un vermut musical... 

Llibres, roses... i ràdio!    
elprat.ràdio farà, el dia de Sant 
Jordi, 21 anys des de la seva prime-
ra emissió. Per celebrar-ho amb la 
ciutadania, la ràdio municipal farà 
una programació especial, en direc-
te, des d’un gran escenari al Fondo 
d’en Peixo per on passaran tot tipus 
de protagonistes, a més d’amenitzar 
la jornada amb programes musicals 
durant el matí i la tarda.

elprat.ràdio, guardonada com a 
millor ràdio local de Catalunya l’any 
2022, arriba al seu aniversari amb una 
quarantena de programes a la graella, 
que es poden escoltar al 91.6 FM, al 
web i a través d’assistents de veu i al-
tres dispositius intel·ligents. A més, la 
ràdio local compta amb la nova secció 
d’àudios a la carta elprat.ràdio +, un 
espai que ja suma sis podcasts temà-
tics i radiofórmula 24 hores. 

E
Sant Jordi al Fondo d’en Peixo

El dissabte 22, Passeig del 
Comerç a Ferran Puig
Els comerços de Ferran Puig i de Frederic Soler ompliran aquests 
carrers de propostes i activitats en una nova edició del Passeig del 
Comerç. Serà el dissabte 22 d’abril a partir de les 11 h.

Nou llibre institucional, amb fotos 
de David Airob
El 18 d’abril a les 19 h, el Cèntric Espai Cultural acollirà la 
presentació del nou llibre institucional de l’Ajuntament, “Hores de 
Prat”, amb fotografies del fotoperiodista pratenc David Airob. 

Imatge de la celebració 
de l’any passat.
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l Cèntric i la Biblio-
teca Antonio Martín 
impulsen una nova 

edició del cicle Primavera de Llibres i 
Lletres, amb l’objectiu de fomentar la 
lectura i l’escriptura i gaudir-ne a tra-
vés de diverses propostes i formats. 
El cicle va començar el 24 de març 
amb l’espectacle poètic musical Fil 
de memòria, a càrrec de l’actor Pere 
Arquillué i el músic Toni Ubach.

Autors i autores locals   
A llarg del cicle es presentaran al 
Cèntric novetats editorials d’autors i 
autores vinculats al Prat, de gèneres 
diversos: novel·la històrica, biografia, 
relats socials, poesia... El públic podrà 
trobar-se amb els escriptors i escrip-
tores.

Propostes variades i 
per a tots els públics   
El cicle també oferirà sessions espe-
cials de L’hora del conte i L’hora dels 
nadons, així com activitats pràcti-
ques per descobrir noves possibili-
tats d’apropar-se a la lectura. 

La Mixa, coneguda booktuber, im-
partirà un taller per aprendre a crear 
un pòdcast literari, una eina cada ve-
gada més habitual per apropar-se a 
la lectura, compartir recomanacions 
o conèixer l’actualitat literària. 

Més informació 
del cicle a 
l’Agenda 
Cultural 
d’aquesta revista 
i en aquest QR

E
Nova edició del cicle Primavera 
de Llibres i Lletres

26è recull de poemes i relats 
breus de la gent gran
Si formeu part del col·lectiu de la gent gran podeu participar 
en la 26a edició del recull de poemes i relats breus de Sant Jordi. 
Podeu enviar els vostres escrits, fins al 14 d’abril, al correu 
puntgentgran@elprat.cat o bé presencialment al Punt de la 
Gent Gran de Cases d’en Puig. La lectura dels poemes i relats 
es farà el 21 d’abril a les Cases d’en Puig.

A llarg del cicle es presentaran al Cèntric novetats 
editorials d’autors i autores vinculats al Prat 



Nou llibre institucional de 
l’Ajuntament del Prat amb fotografies 
del fotoperiodista pratenc David Airob. 
La presentació del llibre es farà el 18 
d’abril a les 19 h al Cèntric, amb una 
conversa entre l’autor i la periodista 
d’elprat.radio Isa Gonzalo Isla. 

Llibres 
pratencs 
de cara 
a Sant 
Jordi
(Selecció de la Biblioteca 
Antonio Martín de llibres 
amb autor/a o temàtica 
del Prat)

El blau de totes 
les ombres
Toni Arencón 
Arias
(Món de Llibres)

Retorn a 
Fukushima
Salvador Balcells 
i Maite Alay
(Voliana)

Quatre dies de 
març
Salvador Balcells
(Bromera)

Dos voces, dos 
miradas
Maribel Barba 
i Lola Fumanal 
(Il·lustracions: 
Júlia Barba)
(Pol·len)

Voces silenciadas
Mercè Cabrera 
Cebrián i Naomi 
Gómez Mora
(Autopublicat)

Pintura en el 
espejo
Sonia Deixens
(Rúbrica)

Don de lenguas
Alicia Gadi
(Hela)

La constelación 
de un abrazo
Alicia Gadi i 
altres
(Hela)

Amb les teves 
paraules
Jesús García 
Moreno
(Rilke)

Caminos de barro. 
Basada en la infancia 
y adolescencia de 
la autora en las 
barracas de Montjuïc
Lucía Gavilán
(Serial)

Fotogrames de 
memòria. Dues 
mares, l’alzheimer 
i el cinema
Mercè Lajara i 
Montserrat Claveras
(Rúbrica)

Balls de Festa 
Major del Prat de 
Llobregat
Maria Linares 
i Xavi Blasi 
(il·lustracions) 
(Rúbrica)
Ahora estarías 
aquí conmigo
Jordi Macarulla
(Bailes del Sol)

Relats
(1926-2021)
Joan Marcè 
Miracle
(Autopublicat)

Letras flamencas 
de la campiña 
morisca. 
Volumen II
Paco Mármol 
Moreno
(Autopublicat)

La filla de 
l’anarquista
Emili Miquel
(Bubok)

D’un temps, d’un 
Prat. Un tomb 
breu per l’alba de 
la vida
Robert Mogas i 
Moliné
(Rúbrica)

Hores de Prat
David Airob
(Ajuntament 
del Prat)

Quan tot era 
proximitat. 
Essent el Prat 
de Llobregat un 
poble
Pere Rodríguez 
Darnés

Limbo
Manuel Rubio
(Aliar)

Airam i els 
petons / Un món 
una mica més 
petit
Manu Menéndez
(Infancias 
Amadas en 
col·laboració 
amb Prat Actiu)

Filosofía caníbal. 
La pregunta de 
Rando
David G. 
Gallardo, “Pollo”



EL PRAT | ABRIL 2023 | 29

Arquitectura
Les eines

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

Entre el 
Mezquite y el 
Nopal
Totti 
Montenegro

I have a 
dream  
Jeb Andrews 
Foundation 
Band

Lo siento 
pero no; 
Debería; 
Realista; 
Lágrima 
de Ángel 
(singles)
Poncelam

2001; 
Electricitat; 
Desde que 
tú estás; 
Corazón 
(singles)
Alfred García

Felícia
Sílvia Comes

Black Bile
Marc Mata

No fas pas 
por; A child 
is born; Tabú 
(singles)
Albert 
Burcet

Canten les 
estrelles
Míriam Farré

Tormentas
SimonsenUn nus 

d’emocions. 
Entitats de 
cultura popular 
del Prat
Núria Abelló

Si siembras 
tempestades
Nash
(Kivir)

Príncipes de 
ultramar
David Novelles 
Crespo
Novelles Crespo, 
David

Vaciad la Tierra
Agustín Pérez 
Leal
(Pre-textos)

Amor propio
Toni Pérez 
Robles
(Rúbrica)

Ojitos de aceituna 
(cómo el paso del 
tiempo no pudo 
vencer su amor)
Toni Pérez 
Robles
(Autografía)

Una rosa para 
decirte que te 
quiero
Yaiza Sevillano
(Autopublicat)

Padrines: cròniques 
de maternitat 
i criança d’una 
generació 
silenciada
Tintafina i altres
(Pagès)

El vell camí de 
la Ribera (1884-
1962)
Josep Ferret i 
Pujol
(Autopublicat)
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Més de 400 
persones 
s’han abonat a 
l’Ambici al Prat
Entre el 30 de gener, quan va entrar 
en servei, i el 13 de març, un total de 
409 persones ja s’havien abonat al 
servei metropolità de bicicleta elèc-
trica compartida Ambici. D’entre els 
municipis que ja disposen d’aquest 
servei, només Cornellà estava per 
sobre del Prat, amb 422 abonaments, 
per bé que amb més població i bi-
cicletes. El Prat està en segon lloc, 
per davant de Sant Boi (388 abona-
ments), que també té més població i 
bicicletes que la nostra ciutat.

L’Ambici (ambici.cat) ja suma 
gairebé 2.400 abonaments a l’àrea 
metropolitana (el 2 % corresponent 
a menors d’edat). El rècord d’usos es 
va registrar el 9 de març, amb 1.665, 
una mitjana de 2,8 usos per bicicleta. 

El 96 % dels usos tenen una durada 
inferior a la mitja hora (la mitjana glo-
bal és de 13 minuts).

Mobilitat interna   
En comparació amb altres municipis, 
la mobilitat al Prat és gairebé tota in-
terna (95,7 %), mentre que en ciutats 

que estan tocant-se, com Esplugues, 
Sant Joan Despí o Sant Just Desvern, 
aproximadament la meitat dels des-
plaçaments es fan entre municipis 
diferents. 

Pel que fa als horaris d’ús, les sis de 
la tarda és el moment amb més utilit-
zació, seguit de les dues del migdia. 

Estalvi de 594 kg de C02 amb 
els vehicles elèctrics 
En les seves tres primeres setmanes de funcionament, els vehicles 
elèctrics compartits municipals han fet 3.610 km, que amb cotxes 
de combustió haguessin suposat l’emissió de 594 kg de CO2 a 
l’atmosfera.



l autobús lanzade-
ra que conectará 
la ciudad de El Prat 

con el hospital de Bellvitge, el L22, 
ya tiene definidos su recorrido y fre-
cuencia de paso. Este servicio, que 
entrará en funcionamiento a finales 
de abril, circulará de 7 a 15 h, coinci-
diendo con el horario de las consultas 
externas del hospital.

El autobús tendrá una frecuencia 
de paso de una hora. Desde el CAP 
Ramona Via saldrá cada hora en pun-
to, mientras que desde Bellvitge lo 
hará a las medias horas.

E
El nuevo autobús a Bellvitge ya 

tiene el recorrido definido
Saldrá cada hora en punto desde el CAP Ramona Via 

y cruzará la ciudad antes de dirigirse al hospital

El autobús dará servicio a buena 
parte de la ciudad, ya que cubrirá casi 
toda la avenida Verge de Montserrat, 
un buen tramo de Remolar y, tras pa-
sar por la estación de Renfe, saldrá de 
la ciudad por Josep Anselm Clavé. En 
Bellvitge parará en las cocheras de 
TMB, el hospital oncológico, el acceso 
principal al hospital y urgencias. En 
total tendrá 16 paradas de ida y otras 
tantas de vuelta (11 en término de El 
Prat y 5 en Hospitalet). 

Como ya anunció el alcalde, Lluís 
Mijoler, en el programa “Contrasenyes” 
de elprat.ràdio, este servicio es una 

prueba piloto que tendrá una dura-
ción máxima de cuatro años, recla-
mada por el Ayuntamiento de El Prat 
y ejecutada por el Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) por encargo mu-
nicipal, a la espera de que se resuel-
va la licitación del nuevo servicio de 
buses metropolitanos. Esta licitación 
deberá resolver de forma definitiva la 
conexión de la ciudad con el hospital. 
Dado que esta licitación está tardan-
do en resolverse más de lo esperado, 
el Ayuntamiento ha establecido un 
convenio con el AMB para esta solu-
ción temporal.
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Àmplia i variada oferta formativa 
a les empreses i persones 

emprenedores del Prat

es microempreses 
i les petites em-
preses són els pi-

lars de la generació d’ocupació i de 
renda al Prat. Per això, l’Ajuntament 
els ofereix formació per ampliar els 

L seus coneixements i afavorir-ne el 
desenvolupament, el creixement i la 
consolidació. La formació consisteix 
en una sèrie de sessions i tallers de 
curta durada sobre diversos aspectes 
de la gestió empresarial. Les perso-

nes i empreses interessades poden 
rebre més informació o apuntar-se a 
elpratempren@elprat.cat, al tel. 
93 478 68 78 o presencialment al Cen-
tre de Promoció Econòmica (CPE) de 
l’Ajuntament del Prat (c. Moreres, 48).

DATA 

18 d’abril, 
de 9:30 a 
13:30 h

26 d’abril, 
de 15 a 18 h

20 i 27 
d’abril i 4 i 
11 de maig, 
de 15:30 
a 18 h

9 de maig, 
de 9:30 
a 14 h

16 de maig, 
de 15 a 19 h

8 i 15 de 
juny, de 9 
a 11:30 h

3 d’octubre, 
de 9:30 a 
14:30 h

OBJECTIU I FORMAT

Informar sobre la contractació incentivada vigent en l’actualitat 
prenent com a fil conductor els contractes segons els col·lectius que 
gaudeixen de bonificació o reducció. Presencial al CPE.

Donar a conèixer el nou sistema de cotització del RETA per als 
treballadors per compte propi o autònoms. Formació en línia.

Implica el canvi de mentalitat a les empreses, afecta tots els departaments i la cultura de 
l’organització. Descobrirem eines, estratègies, models de lideratge, pautes d’organització, 
factors clau del procés, viabilitat econòmica, la importància de la ciberseguretat i el 
paper de les dades massives (big data) en la transformació. Ens ajudarà a obrir les 
portes a nous mercats i disposar de millors eines per afrontar el creixement i la creació 
d’oportunitats. Procés imprescindible per a totes les empreses. Formació en línia.

Ensenyar com fixar el preu dels productes o serveis i veure com aquesta decisió 
afecta la viabilitat de la idea de negoci. Entendre com es fixen els preus dels 
productes o serveis. Comprendre la importància del marge. Presencial CPE.

L’evolució de les noves tecnologies permet que actualment molts tràmits 
empresarials puguin fer-se de forma telemàtica, utilitzant internet i mitjançant 
certificats digitals. L’objectiu d’aquesta sessió consisteix a explicar les utilitats 
que té el certificat digital de la Generalitat de Catalunya IDCAT perquè les 
noves persones autònomes es beneficiïn del seu ús. Presencial al CPE.

Informar sobre la normativa vigent respecte als plans d’igualtat, visibilitzar 
la importància de desenvolupar polítiques d’igualtat promogudes des de 
recursos humans. Mostrar recursos i accions per identificar les necessitats 
del personal impulsant una cultura d’igualtat. Formació en línia.

Formació sobre el mètode de selecció d’alt impacte per a pimes, identificant 
les fases i dissenyant instruments personalitzats. Formació en línia.

FORMACIÓ

Necessites 
contractar 
personal?

Informa’t de les 
novetats del 
règim d’autònoms

La transformació 
digital de les 
empreses

Com posar el 
preu als meus 
productes 
o serveis

Vull ser 
autònom/a: què 
puc fer amb el 
certificat digital?

Promovent la 
cultura d’igualtat 
des de recursos 
humans

Top grading
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Dels camps 
del Prat 
s’aprofita tot

Un terç de la producció mundial d’ali-
ments es perd o es malbarata. Alhora, 
bona part de la població no té accés 
a menjar saludable. La Fundació Es-
pigoladors (espigoladors.cat), ins-
tal·lada al barri de Sant Cosme, lluita 
contra el malbaratament alimentari 
aprofitant excedents de producció o 
aliments que, pel seu aspecte o altres 
criteris, no tenen sortida comercial. 
Des del 2015 han recuperat més de 
2,3 tones d’aliments —sobre tot frui-
tes i verdures— a Catalunya.

A banda d’espigolar als camps (és a 
dir, recollir allò que els pagesos des-
carten), la fundació també ha creat 
l’empresa d’inserció Es Im-perfect, 
que elabora productes —com mel-
melades, patés, sofregits o cremes de 
verdures— a partir d’aliments recu-
perats, tot donant feina a persones en 
risc d’exclusió social.

El voluntariat,  
imprescindible  
Per fer les espigolades als camps, la 
fundació necessita persones volun-
tàries. Actualment té una bossa d’unes 
3.000 persones. Tot el que recuperen 
d’aquestes collites ho destinen a enti-
tats socials i bancs d’aliments.

Mal aspecte, gran qualitat 
Per elaborar els productes d’Es Im-per-
fect,  Espigoladors negocia amb els 
productors un preu per a aquestes 
fruites o verdures que no es poden 
vendre pel seu mal aspecte, però que 
tenen la mateixa qualitat que les que 
es posen a la venda al mercat.

L’entitat està ara treballant per tras-
lladar-se a un nou obrador, al centre 
del Prat, i ja pensa a innovar en altres 
gammes de productes i incrementar 
el nombre de persones a qui dona 
feina. 

L’empresa Es Im-perfect també 
elabora productes per a tercers. Per 
exemple, la Cooperativa Agrícola del 
Prat els porta excedents de carxofa i 
a l’obrador n’elaboren productes sota 
la marca de la cooperativa. Actual-
ment fan paté i crema amb Carxofa 
Prat.

 
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”

On espigoleu?   
A diferents indrets de Cataluna: el 
Maresme, la zona de la Tordera, el 
delta del Llobregat... Als camps del 
Prat, l’any passat vam recuperar 
5.545 kg d’aliments. Fa uns 3 anys 
vam començar a fer una prova pilot 
a diferents municipis per recuperar 
les taronges amargues que hi 
ha en arbres de les ciutats, que 
transformades en melmelades són 
un producte molt valorat. 

Quins projectes socials dueu a 
terme a la ciutat?
Espigoladors forma part, juntament 
amb l’Associació Benestar i 
Desenvolupament i l’Ajuntament 
del Prat, de la gestió de La Botiga 
del Prat, un projecte de garantia 
alimentària. L’any passat vam posar 
en marxa el projecte de portar 
persones usuàries de La Botiga 
a espigolar els camps, per fer-los 
més partícips i per aconseguir 
sensibilitzar aquestes persones al 
voltant de l’alimentació saludable 
i sostenible, a les zones agrícoles 
del territori i al producte local i de 
temporada.

Teniu una especial sensibilitat 
per les persones amb diversitat 
funcional, oi?
Així és. Treballem amb entitats i 
persones amb diversitat funcional 
com La Fundació Rubricatus i 
altres col·lectius, amb els quals 
organitzem espigolades. A banda, 
creem activitats de sensibilització 
per a escoles i instituts, i també 
apostem per la recerca contra el 
malbaratament alimentari i a favor 
de la cuina d’aprofitament.

Fundació 
Espigoladors

UNA ENTITAT 
SOCIAL CADA 
MES

Anna Gras 
Responsable de 
Comunicació 
d’Espigoladors

“L’any passat vam 
recuperar 5,5 tones 
d’aliments als 
camps del Prat”
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Guardó  

Millor esportista federada  

més gran de 16 anys 

Millor esportista federat 

més gran de 16 anys

Millor equip federat

Millor tasca tècnica

Millor esportista federada 

més petita de 16 anys

Millor esportista federat 

més petit de 16 anys

Millor AMPA/AFA o centre educatiu

Entitat amb millor tasca en promoció

Millor equip de Jocs Escolars

Millor esportista de Jocs Escolars

Millor esportista amb discapacitat 

física i/o sensorial

Millor esportista amb 

discapacitat intel·lectual

Mencions especials

Premi Periòdic Delta a la 

millor trajectòria

Nom   
Judit Oliva Fernández

Nil Llop Izquierdo

Equip femení sènior A

Jordi Arias Sunyer

Mònica Seoane Pujol

Alejandro Fernández 

Fortuño

AMPA Escola del Parc

Do Jon Escola de Taekwondo

Conjunt prebenjamí

Alejandra Rubio Lara

José Ángel Domínguez López

Salvador Conde Martí

Gemma Ruiz Garcia, Xènia 

Cavallé Gil i Itziar Aransay Badia

Juani Escamilla García, 

“Juanichi”

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

L’auditori del Cèntric va acollir, el divendres 17 de març, una nova edició de la Nit de l’Esport, que va ser retransmesa en 
directe per la televisió local, elprat.tv, on també trobareu un vídeo de la cerimònia. Tot seguit podeu consultar el quadre 
d’honor d’aquesta edició de la Nit de l’Esport:

La 36a Nit de l’Esport, l’edició 
més poliesportiva

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

Club   

Club Bàsquet 

Santfeliuenc - Barça

Club Patinatge de Velocitat 

El Prat

Club Bàsquet Prat

Club Esportiu Triplay Prat

Club Patinatge de Velocitat 

El Prat

Do Jon Escola de Taekwondo

Club Esportiu Rítmica Pratenc

Associació Esportiva 

Rítmica Prat Cor Blau

Gym Studio Fran Martín

Associació Cooufar de Temps 

de Lleure Rubricatus

Jugadores de bàsquet a lligues 

universitàries dels Estats Units

Pionera del futbol femení



 FLAIXOS
D’ESPORTS

GIMNÀSTICA RÍTMICA ESCOLAR
El pavelló del Complex Esportiu Municipal Julio Méndez ha 
acollit la 3a Jornada Comarcal de Gimnàstica Rítmica Escolar, 
una competició organitzada pel Club Rítmica Prat Cor Blau. 
Un centenar de gimnastes han pres part en l’esdeveniment, 
que ha inclòs les categories d’aleví i benjamí. 

JOCS ESCOLARS 
COMARCALS D’ATLETISME

La pista d’atletisme Moisès Llopart ha 
acollit la 3a jornada dels Jocs Escolars 

Comarcals d’Atletisme, organitzades 
pel club Pratenc AA. Hi han participat 

153 atletes, 90 del Pratenc AA, club que 
afronta l’inici de la temporada a l’aire 
lliure després d’una campanya indoor 
amb resultats rellevants que conviden 

l’entitat a l’optimisme. 

GRAN TEMPORADA DE NIL LLOP
El pratenc Nil Llop Izquierdo ha tancat una gran 
temporada en patinatge de velocitat en gel. El potablava 
ha guanyat la seva primera prova de la Copa del Món 
absoluta (a Calgary, Canadà, al desembre), ha disputat 
proves a la divisió A i ha competit, per primera vegada, en 
un Campionat d’Europa i Mundial en categoria absoluta. 
Llop canvia ara els patins de gel per les rodes i afronta 
una nova temporada de patinatge de velocitat en línia. 

VETLLADA 
DE BOXA
El pavelló cobert del 
CEM Sagnier ha tornat a 
acollir una nova vetllada 
de boxa organitzada pel 
Club de Boxa del Prat. S’hi 
van poder veure fins a 8 
combats de categories 
amateurs amb bon 
balanç pratenc, ja que 
dos púgils potablava, 
Nain Mohamed i José 
Santiago, van vèncer en 
els seus combats. Un altre 
pratenc, Rafael Barneto, 
va disputar un combat 
declarat finalment nul.



DUATLÓ INFANTIL SOLIDARI AL PARC NOU
El Club Triplay Prat ha organitzat la cinquena edició del Duatló Infantil 
Solidari, que ha aplegat un total de 210 infants al parc Nou. Els guanys 
obtinguts en aquesta cita esportiva no competitiva aniran a parar a la 
Fundació de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

TEMPORADA HISTÒRICA 
PER A TONI TOLEDO 
La temporada de snowboard està a 
punt de finalitzar i el rider pratenc 
Toni Toledo ha debutat en les Copes 
del Món absolutes. Al Campionat del 
Món celebrat a Bakuriani (Geòrgia) 
Toledo va acabar 17è. Ha estat la 
primera vegada que un esportista del 
Prat ha competit en un campionat del 
món absolut de qualsevol disciplina 
d’esports d’hivern. Toledo ha de 
competir encara en el Campionat 
d’Espanya absolut a Baqueira-Beret. 

JORNADA DE BÀSQUET 3X3
El Club Bàsquet Prat ha organitzat dues jornades 
de bàsquet escolar en la modalitat 3x3 a les pistes 
exteriors del CEM Estruch. Hi han participat tots 
els equips que aquest curs formen part de la lliga 
local dels Jocs Esportius Escolars de bàsquet.  

EL CLUB BÀSQUET PRAT, DISPARAT
La temporada regular a la lliga LEB Plata està arribant al 
final amb un Club Bàsquet Prat com a màxim favorit per 
endur-se la lliga a la conferència est. El conjunt pratenc, a 
falta de tres jornades per acabar la fase regular, és líder a 
la taula amb una victòria de marge més basket-average 
amb el seu màxim rival, l’Hestia Menorca. El Prat busca 
acabar campió de la conferència per disputar el play-off 
de campions, una sola eliminatòria contra el guanyador de 
l’altre grup, per definir la primera plaça d’ascens a LEB Or. 



   LA VOSTRA 
REVISTA, INFANTS!
“Si tens ganes de canviar les coses, 
apunta’t al Consell d’Infants”

Aquest mes hem pogut parlar 
amb un noi pratenc que té 
molta experiència en el món de 
la participació infantil i juvenil, 
Sergi Asensio. Asensio va estar 
present a la recent constitució 
de la Taula de la Infància i 
l’Adolescència del Prat (vegeu la 
pàgina 19). Ara, amb 17 anys, i 
abans de tancar aquesta etapa, 
comparteix la seva experiència 
amb nosaltres.

Com vas començar a 
participar?
Quan anava a 6è de primària, 
van venir a la meva escola, la 
Galileo Galilei, a fer un taller del 
Consell d’Infants del Prat. Ens 
van explicar que era un òrgan de 
participació que donava veu als 
infants del Prat, en què podies 
fer propostes de millora. Em va 
semblar una forma molt maca 
de començar. 

Què hi feies, un cop a dins?
Anàvem a les reunions mensuals 
i expressàvem les nostres 
propostes. També tractàvem 
els temes que ens donaven les 
dinamitzadores i vam participar 
en la Fira d’Entitats i en diferents 
projectes de l’Ajuntament. 

Com fas el salt al Consell 
Nacional dels Infants i 
Adolescents de Catalunya 
(CNIAC)?
M’hi vaig presentar i em van 

escollir. Soc el representant 
del Prat a nivell català. Vaig 
entrar-hi a 1r d’ESO i hi 
continuo avui.

Quin balanç en fas?
És una experiència molt 
enriquidora. Escoltes molts 
punts de vista, ja que les 
necessitats d’un infant de 
Figueres o de Lleida no són les 
mateixes que les d’un del Prat. 
He pogut anar a la Comissió 
d’Infància del Parlament a 
exposar temes de la infància 
i l’adolescència que ens 
preocupen. El 20 de novembre, 
Dia Mundial dels Drets dels 
Infants i Adolescents, donem 
el Premi al Reconeixement 
a la Infància i l’Adolescència. 
La darrera edició la vam 
organitzar aquí al Prat, 
juntament amb el 1r Congrés 
d’Infants i Adolescents de 
Catalunya. Vam centrar-lo en 
l’educació i vam poder passar 
les aportacions recollides 
als directors generals 
corresponents.  

Quina fita destacaries?
D’aquí a poc començarem a 
participar en el Consell Escolar 
de Catalunya, on no hi havia 
gaire representació d’infants i 
adolescents. Esperem que ens 
tinguin més en compte quan 
facin canvis en el currículum 
escolar.

Què cal fer de cara al futur?
Cal donar més importància als 
consells d’infants i adolescents 
dels municipis, proposar-los 
tasques perquè se sentin més 
útils. 

Fes una crida perquè t’agafin 
el relleu. 
Si tens ganes de canviar les 
coses, d’aportar la teva opinió, 
apunta’t al Consell d’Infants 
del Prat. I, si vols anar més 
enllà, intenta entrar al CNIAC. 
Allà t’ho passaràs molt bé i 
podràs conèixer molta gent de 
diferents llocs de Catalunya, 
amb punts de vista diversos.

Sergi Asensio, vocal de la Comissió 
Permanent i responsable de les xarxes 
socials del Consell Nacional dels 
Infants i Adolescents de Catalunya

“Esperem que 
ens tinguin més 
en compte quan 
facin canvis en 
el currículum 
escolar”
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El principi de tot / Manuel de Pedrolo; 
il·lustracions de Pep Boatella                                                             

Un jove amb uns pantalons estrafolaris que sembla fer un innocent 
passeig pel barri. Uns veïns que sospiten de les obscures intencions 
que pot tenir aquesta persona que ningú ha vist mai i que podria 
ser sospitós de tot. Al final, el barri sencer ho deixa tot per saber 
què passa amb aquest personatge. Perquè, al final, sembla que 
aquest jove és el principi de tot. Però el principi... de què?

Feliç Sant Jordi!!

La Biblioteca us 
recomana un llibre

Gaudim 
de la 
primavera… 
en família! 
Durant el mes d’abril podreu 
anar amb les vostres amistats 
i familiars a moltes activitats 
per descobrir la natura que ens 
envolta. 

Cada cap de setmana 
podreu visitar les Jugateques 
Ambientals del parc del Riu, del 
parc Nou i de la platja per fer 
tallers divertits. 

Tot seguit us recomanem tres 
activitats:

. Taller familiar i visita a 
l’exposició “Menja, actua, 
impacta” (diumenge 2 d’abril, a 
Fundesplai)

. Jornada de cens de papallones 
(diumenge 16 d’abril, a les 
Jugateques Ambientals)

. Taller: Què cal fer si trobes 
un niu de tortuga a la platja? 
(diumenge 30 d’abril, al CRAM)

Totes les activitats són 
gratuïtes!

Inscripcions 
aquí! 




