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L’alcade, 
acompanyat 
per membres 
del consistori 
i tècnics 
municipals, 
durant la visita 
al nou tram 
remodelat.

El dissabte 16 de juny es va 
reobrir el tram de l’av. de la Verge de Montserrat de la zona de 
l’Estruch.  L’alcalde, Lluís Tejedor, i el tinent d’alcalde d’Espai 
Públic i Projectes Urbans, Juan Pedro Pérez, acompanyats de 
responsables polítics i tècnics municipals, van fer una visita a 
la zona. El sector ha estat més de tres anys tancat per les obres 
de construcció de l’estació del metro i, el darrer mig any, per la 
urbanització de la superfície. Aquest tram té el mateix estil que 
el situat entre les avingudes del Remolar i del Canal, un estil que, 
paulatinament, s’anirà aplicant a tota l’avinguda. Les principals 
novetats són unes voreres i 
passeig central més amples, 
l’eliminació de la rotonda del 
c. Sarajevo, la transformació 
de l’aparcament de bateria 
a línia i l’habilitació d’una 
trentena de places per a motos. 
L’aparcament provisional situat 
al costat del CAP Ramona Via, 
de 110 places, es mantindrà ❧

Si al tram central 
l’avinguda fa 30 
metres de façana a 
façana, a la zona de 
l’Estruch en fa 45

L’avinGuda, Més aMpLa
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Orgullosos de l’esport pratenc

E

El fútbol que vemos en la “tele” y los grandes estadios es una válvula de escape para mucha gente, despierta 
pasiones, genera complicidades y también controversias... pero lo que realmente nos hace vibrar y sentirnos 
felices son los éxitos de nuestros equipos locales. La AE Prat ha conseguido el ascenso a Segunda B tras una 
magnífica temporada de fútbol, y el CB Prat ha luchado hasta el final en las pistas de baloncesto para subir de 
categoría, aunque no ha podido ser.

Estos clubes los forman, en gran parte, gente de nuestra ciudad, son nuestros vecinos, nuestros amigos... llevan 
el nombre de El Prat escrito en las camisetas y nos hacen sentir que formamos parte de un esfuerzo, de un 
trabajo en equipo y de una ilusión colectiva. Así se ha demostrado, cuando los campos de juego se han llenado, 
cuando algunos aficionados y aficionadas han cruzado toda España para animar a sus equipos.

Somos una ciudad con un gran nivel de participación en el ámbito deportivo. Estos dos equipos son la muestra 
de que con mucho esfuerzo, aunque se trate de clubes muy modestos, se pueden conseguir victorias. Pero no 
son los únicos. El Prat goza de una envidiable salud deportiva, hay niños y niñas, jóvenes y no tan jóvenes, que 
practican una gran cantidad de disciplinas deportivas. A veces se gana y otras, no, pero lo importante es estar 
ahí, hacer lo que se quiere hacer, divertirse, crecer y educarse en los mejores valores que van implícitos en el de-
porte: la disciplina, el esfuerzo, el compañerismo, el compartir éxitos y decepciones, el trabajar para competir y 
para ganar, pero también saber perder. Este es el deporte que nos gusta y el que queremos para nuestra ciudad.

Muchas felicidades a los clubes y los equipos ganadores, y también a todos los demás, que nos hacen sentir 
orgullosos del deporte pratense.

l futbol que veiem a la “tele” i als grans estadis és una vàlvula d’escapament per a molta gent, desperta 
passions, genera complicitats i també controvèrsies...; però el que realment ens fa vibrar i sentir-nos feliços 
són els èxits dels nostres equips locals. L’AE Prat ha aconseguit l’ascens a Segona B després d’una magnífica 
temporada de futbol, i el CB Prat ha lluitat fins al final a les pistes de bàsquet per pujar de categoria, encara 
que no ha pogut ser.

Aquests clubs els formen, en gran part, gent de la nostra ciutat, són els nostres veïns, els nostres amics... por-
ten el nom del Prat escrit a les samarretes i ens fan sentir que formem part d’un esforç, d’un treball en equip 
i d’una il·lusió col·lectiva. Així s’ha demostrat, quan els camps de joc s’han omplert, quan alguns aficionats i 
aficionades han creuat tot Espanya per animar els seus equips.

Som una ciutat amb un gran nivell de participació en l’àmbit esportiu. Aquests dos equips són la mostra que 
amb molt d’esforç, encara que es tracti de clubs molt modestos, es poden aconseguir victòries. Però no són els 
únics. El Prat gaudeix d’una envejable salut esportiva, hi ha nens i nenes, joves i no tan joves, que practiquen 
una gran quantitat de disciplines esportives. A vegades es guanya i altres, no; però l’important és ser-hi, fer 
allò que es vol fer, divertir-se, créixer i educar-se en el millors valors que van implícits en l’esport: la disciplina, 
l’esforç, la companyonia, el compartir èxits i decepcions, el treballar per competir i per guanyar, però també 
saber perdre. Aquest és l’esport que ens agrada i el que volem per a la nostra ciutat.

Moltes felicitats als clubs i als equips guanyadors, i també a tots els altres, que ens fan sentir orgullosos de 
l’esport pratenc.

Lluís Tejedor 
L’alcalde
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Part de l’equip, al balcó de l’ajuntament. 
Al centre, l’entrenador, Agustín Vacas
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Les 4 claus

[1]

Amb l’ascens a Segona B, 

l’Associació Esportiva Prat 

arriba al punt culminant dels 

seus 67 anys d’història.

[2]

L’equip va ser rebut a 

l’ajuntament i va sortir al 

balcó de la Casa de la Vila 

per oferir el triomf a l’afició 

congregada a la plaça.

[3]
El club ha arrencat una 

campanya per captar socis, 

amb l’objectiu d’arribar al 

miler, i també de recerca 

de patrocinadors.

[4]
L’emissora municipal El Prat 

Ràdio (91.6 FM) ha jugat 

un paper fonamental amb 

l’equip, retransmetent en 

directe tots els partits. El diumenge 27 de maig, a les dues del 
migdia, un esclat d’alegria va envair el 
camp municipal de futbol del Sagnier 
i una ciutat sencera. Amb la victòria 
sobre l’Atlético Sanluqueño per 2 gols 
a 0, l’Associació Esportiva Prat es con-
vertia, per primera vegada a la història, 
en equip de la Segona Divisió B, la ca-
tegoria de bronze del futbol estatal. Era 
el punt culminant de 67 anys de vida de 
l’entitat i també, ampliant les mires, del 
futbol local.

Un èxit cimentat en la humilitat i en 
un projecte que mai no ha volgut ser 
pretenciós. Un club puntual en els pa-

gaments als jugadors, fruit d’una gestió 
que ha permès reduir el dèficit acumu-
lat dels darrers anys fins a la mínima 
expressió. Es coneixia el potencial de la 
plantilla elaborada al principi de la tem-
porada, però pocs eren els que aposta-
ven per un equip campió de lliga (un 
altre fet històric) i un ascens a la 2a B, 
amb equips com Espanyol B o Pobla de 
Mafumet, amb jugadors professionals. 

Després d’un inici una mica irregular, 
el conjunt entrenat per Agustín Vacas 
va anar fent-se fort, sobretot lluny del 
Sagnier. Les xifres de l’equip com a vi-
sitant han estat demolidores, cedint 

L’Associació 
Esportiva Prat 

ens puja a 
Segona B
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molts pocs punts fora de casa. Solidesa 
defensiva i efectivitat golejadora. No et 
marquen i tu marques, una filosofia que 
dóna victòries i campionats.

Una solidesa al darrere cimentada en 
la figura del capità i porter Toni Texeira. 
Pratenc, format a l’Escola de Futbol Prat 
Blaugrana, Toni ha quallat una tempo-
rada sensacional sent el porter menys 
golejat i tenint una actuació destacada 
a l’eliminatòria d’ascens.

Jaime Fuentes, migcampista i capità, 
és l’únic supervivent de quan l’equip 

jugava al desaparegut camp del Fondo 
d’en Peixo. Format a la base de l’entitat, 
Jaime ja porta més de 300 partits amb 
la samarreta del Prat. Un equip que ha 
estat combinat amb figures destacades 
com Óscar Sierra, Fran Bea, Charly Ruiz 
i Matamala, treballadors infatigables 
com Fernando, Ernest, Larios o Rafa, i jo-
ves amb ganes com Ignacio, Ferran Vila 
o Cano.

Aquesta combinació perfecta ha es-
tat gestionada amb peus de plom per 
l’entrenador. Agustín Vacas, en la seva 

estrena com a entrenador amateur (fins 
ara només havia entrenat futbol base), 
ha aconseguit el campionat de lliga i 
l’ascens a 2a B. Vacas reconeix que “no 
me’n vaig del Prat si no arriba una oferta 
de superior categoria. Aquí estic molt a 
gust. És la meva ciutat, el club on passo 
moltes hores cada dia, i crec que estem 
fent història”.

El Sagnier, de gom a gom

Els jugadors i cos tècnic van rebre un re-
coneixement al mateix Sagnier, davant 

L’alcalde, 
Lluís Tejedor, 

i el regidor 
d’Esports, 
José Luis 

Olivera, van 
presidir la 

recepció de 
l’equip al saló 

de plens.

“Socis Mil” 
L’AE Prat (que ara té uns 400 socis i 
sòcies) lluita ara per arribar a la xifra del 
miler. És per això que el club ha llançat la 
campanya “Socis Mil”. Es mantindran les 
quotes anuals de la temporada passada, 
de 120 euros, fins al 15 d’agost. A partir 
de llavors, a punt de començar la lliga, 
ser soci costarà 140 euros. La directiva 
vol una massa social consolidada, que 
ompli cada diumenge el Sagnier en la 
nova categoria. La Penya el Nou Peixet, 
de recent creació, continuarà animant 
l’equip amb la vitalitat de sempre.
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de dues mil persones. I també van ser 
homenatjats per part de l’Ajuntament 
amb una recepció oficial i una posterior 
sortida al balcó de la Casa de la Vila da-
vant més de mig miler de persones con-
gregades a la plaça de la Vila.

I ara, què?

Les celebracions s’han acabat i ara 
l’equip treballa en la nova campanya a 
la 2a Divisió B, una categoria que exi-
geix un esforç econòmic important: 
com a mínim, de 420.000 euros, com 

explica el tresorer Jordi Ezponda. És 
per això que el club ha engegat una 
campanya per captar socis i també de 
recerca de patrocinadors per a un club 
que passejarà el nom de la ciutat per 
Catalunya, la Comunitat Valenciana i 
les Illes Balears ❧

[ José David Muñoz ]

www.aeprat.com

vídeos a www.elprat.tv

“Si pugem a 2a B, 
deixo el club” 
Fa sis anys, tot just estrenat el càrrec 
de president, Luis Quiñonero va 
dir que si l’equip pujava a Segona 
B, deixava la presidència del club. 
Finalment, el que en un principi 
semblava una fita inassumible s’ha 
fet realitat, tot i que Quiñonero, 
com és lògic, no deixa el club.

El paper de la ràdio
L’emissora municipal El Prat Ràdio (91.6 FM) ha jugat un paper 
fonamental amb l’equip. Ha fet arribar a tota la població la 
sensacional temporada de l’AE Prat, amb especial seguiment de 
l’eliminatòria d’ascens, aconseguint una gran audiència tant del partit 
jugat a Sanlúcar de Barrameda com el de tornada al Sagnier.

El president, 
Luis Quiñonero, 
i el capità, 
Jaime, saluden 
l’afició des del 
balcó de la Casa 
de la Vila. A sota, 
el porter Toni 
Texeira, heroi 
de la final, signa 
autògrafs.
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portaveuS delS grupS municipalS

Rafael Duarte MolinaJosé García Pérez Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Pensant en positiu
entre tantes notícies que ens neguitegen, vull 
dedicar aquest espai a tres fets que s’han produït darrerament, 
i que posen una petita nota d’optimisme entre tanta foscor.

en primer lloc, felicitar l’AE Prat per la 
magnífica temporada que l’ha portat a assolir, per primera 
vegada, la Segona Divisió B del campionat de futbol. I al 
CB Prat, malgrat no aconseguir pujar de categoria, que 
ha fet una molt bona temporada. Enhorabona a les dues 
entitats i, per extensió, a tots els esportistes pratencs.

la segona està relacionada amb la crisi, 
però que ens dóna l’oportunitat de mostrar la cara més 
solidària de la ciutadania: la gran recollida de menjar 
destinada a posar en marxa el nou banc d’aliments, que 
complementa la tasca que, des de fa anys, està fent Càritas. 
I també les activitats solidàries de moltes entitats, que 
posen un cop més de manifest aquesta solidaritat. 

la darrera és de caire cultural, que per als que 
estimem aquest poble i la seva història, té una gran importància 
cultural i patrimonial. Em refereixo a la imatge romànica de 
Sant Pau, que durant segles ha estat gelosament guardada 
a la masia de cal Marc de l’Ixo i que ara, un cop restaurada, 
podrà ser admirada a l’església de Sant Pere i Sant Pau. 

tres fets ben diversos que ens fan veure que, més 
enllà de la crisi, la vida segueix i, molt de tant en tant, ens porta 
bones notícies i ens fa sentir-nos orgullosos de ser pratencs. 

Finalment, voldria comentar que des 
de CiU hem tornat a plantejar al Ple la possibilitat de 
traslladar la Fira Avícola als voltants de l’estació del tren, 
per evitar la supressió de l’aparcament de cal Gana. 
Properament farem la presentació de la proposta.

www.ciuelprat.cat

En el peor momento
como es obvio, no se puede dar solución a todos los 
problemas, sobre todo en momentos de incertidumbre como 
los que vivimos. Es necesario acertar en los diagnósticos de 
los retos a abordar, en la aplicación de las medidas a tomar, 
y establecer las prioridades que marcan las actuaciones.

una de las mayores preocupaciones debe ser, por un 
lado, el aumento considerable de personas en el paro que se 
viene produciendo, cifras que no paran de aumentar, y, por el otro, 
el hecho de que cada vez más personas agotan sus prestaciones 
por desempleo y quedan sin recursos y desprotegidas.

en esta coyuntura hemos conocido los Presupuestos 
Generales del Estado, en los que se produce una impresionante 
reducción del 56% de los recursos en el ámbito de las políticas 
activas de empleo destinadas a Catalunya; conocemos también 
que algunas partidas se verán afectadas en un 97% de recorte, 
que los planes de empleo, las medidas de desarrollo local y de 
orientación laboral desaparecerán en la práctica, y se constata 
que la participación, el diálogo y el acuerdo social dejan de ser 
elemento aglutinador de las actuaciones en materia de empleo.

lo mismo ocurre con los presupuestos de la 
Generalitat, que ante los recortes del gobierno del Estado no 
reacciona en el ámbito de la formación y el acompañamiento 
en el desempleo justo en el momento en el que más falta 
hacen dichas políticas, justo en el peor momento.

estos presupuestos alejan a España y a 
Catalunya del modelo europeo de gestión de los servicios 
de empleo y de la protección por desempleo, y lo hacen 
sin dejar claro cuál será el modelo en el futuro y sin que 
sepamos a qué atenernos para planificar modelos de 
intervención y, lo que es más importante, deja sin apoyos a las 
personas que más lo necesitan y cuando más falta hacen.   

http://elprat.socialistes.cat/



el prat

12
juliol 12

el prat

13
juliol 12

portaveuS delS grupS municipalS

Rafael Duarte MolinaJosé García Pérez Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Daremos vida a nuestra playa
al día siguiente de volver a jurar mi cargo de diputado en 
el Congreso me puse a trabajar en lo que yo creo que es la gran 
asignatura pendiente de El Prat: impulsar el desarrollo turístico de 
nuestro litoral a través de nuevos equipamientos de calidad.    

desde hace años nuestra magnífica playa es 
apta para el baño. No tiene sentido que no exista un oferta 
permanente de espacios de hostelería, ocio y actividades 
deportivas al aire libre. Después de desbloquear algunos flecos, 
hemos conseguido que nuestros compañeros del Ministerio 
de Fomento y de AENA impulsen de manera definitiva la 
construcción de nuevos restaurantes, bares, zonas chill-out, 
espacios para celebración de eventos y conciertos, áreas de 
juegos infantiles, un nuevo campo de golf, piscinas al aire 
libre, pádel, futbol-sala, entre otros equipamientos. También 
hemos puesto el acento en la necesidad de habilitar un nuevo 
aparcamiento, que este año ya podrá ser de uso público. 

este gran proyecto generará muchísimos puestos de 
trabajo vinculados al turismo y a la hostelería. También mejorará 
nuestro posicionamiento turístico metropolitano y contribuirá 
a mejorar la imagen de nuestra ciudad. Ha sido un desperdicio 
histórico tener “parado” nuestro litoral durante tantos años. 
Hay que desarrollarlo, hay que enseñarlo y hay que disfrutarlo.   

la ministra de Fomento me ha comunicado 
personalmente que tiene la intención de sacar a concurso de 
manera inminente la explotación de esos nuevos equipamientos. 
Estamos trabajando a toda velocidad. El Gobierno del Partido 
Popular tiene claro que hay que apostar por El Prat y que debe 
desbloquear la parálisis en el desarrollo de nuestra playa.  

Ya saben que a mí no me gusta el modelo de ciudad 
dormitorio. Este ilusionante proyecto dejará muy claro cuál es 
mi modelo de ciudad.

www.antoniogallego.es

Rescatar a las personas y 
recortar a los bancos
el precipicio económico parece haberse abierto a 
nuestros pies, días en que la destrucción de la Unión Europea 
parece un escenario posible, años de depresión, crisis y paro.

da la impresión de que el gobierno del PP esperaba 
que, con su sola presencia, los males de la economía se 
resolverían, que la crisis sería rápidamente solucionada 
con unas cuantas medidas que el gobierno tomaría en 
un plis plas. Habían extendido la idea de que el anterior 
presidente del gobierno era un desastre de tal magnitud 
que, acabado Zapatero, se acabaron las preocupaciones, la 
elección de Rajoy como nuevo presidente sería una especie 
de elixir mágico que resolvería todo tipo de problemas.

las cosas están siendo mucho más complicadas, 
ninguna de las medidas adoptadas por el PP desde el gobierno 
ha sido capaz de detener la vertiginosa pendiente de la recesión 
y la crisis económica. Todos los indicadores financieros y 
sociales (muy especialmente la cifra de paro) están en máximos.

cuando los recortes económicos se extienden por 
todas las capas sociales parece que solo es posible obtener 
dinero de las instituciones europeas para salvar los bancos, se 
recortan los servicios públicos por falta de recursos, pero estos 
afloran para salvar a la banca, justamente los que han obtenido 
más beneficios durante los años de bonanza económica y 
que son, en buena parte, responsables de la crisis actual. 

ante tal estado de cosas, cada vez más 
voces se alzan en Europa pidiendo una nueva política de 
las instituciones europeas que apueste por la expansión 
monetaria mediante una intervención decidida del Banco 
Central Europeo. Europa solo saldrá de esta crisis cuando 
todas sus instituciones políticas y sus mecanismos financieros 
cambien sus prioridades a favor del crecimiento y el empleo. 

www.iniciativa.cat/elprat
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La pl. Pau Casals ha acollit una nova edició de la 
Mostra de Serveis Públics d’Emergència (bombers, 
policia local i emergències mèdiques), dirigida 
als alumnes de primària de la ciutat. 

MOsTRa dE sERvEis d’EMERGÈnCia

El dissabte 2 de juny es va celebrar a la pl. de Roigé i 
Badia una nova edició de la Festa Fira del Cooperativisme, 
organitzada per la Cooperativa Obrera de Viviendas de El 
Prat, i que va comptar amb la tradicional paella popular. 

                                           FEsTa FiRa dEL COOpERaTivisME

Un  miler de persones van participar el diumenge 3 de juny a la 
24a Festa de la Bicicleta pels carrers del Prat. Al punt d’arribada, 
al Parc Nou, es va fer una botifarrada popular i el tradicional 
sorteig d’una bici infantil i una d’adult. Vídeo a www.elprat.tv 

                                           24a FEsTa dE La BiCiCLETa

El programa de tarda Divendres de TV3 va dedicar 
la tercera setmana de juny al Prat (cada setmana se 
centra en una localitat). Vídeo a www.elprat.tv 

divEndREs, dE Tv3, aL pRaT
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Aquest estiu finalitza el projecte 
europeu Comenius Regio “Building 
European Citizenship Through 
Children Literature”, atorgat a 
l’Ajuntament del Prat l’any 2010 i 
en el qual han col·laborat entitats 
i institucions de la ciutat. S’han 
creat dos contes originals amb 
materials didàctics en anglès i 
s’han fet tallers artístics, sessions 
de conta-contes i tallers familiars. 
www.elpratsobrealmon.elprat.cat 

aCaBa EL pROJECTE COMEnius REGiO

Divendres 8 i dissabte 9 de 
juny, el Prat va viure una 
gran jornada de recollida 
d’aliments per a persones 
necessitades. Més de 350 
persones voluntàries i més 
de 30 entitats de la ciutat hi 
van participar. Es van recollir 
més de 23 tones d’aliments. 
Vídeo a www.elprat.tv 

ÈXiT dEL RECapTE d’aLiMEnTs

La consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau, ha visitat l’Institut 
Illa dels Banyols per conèixer 
de primera mà els cicles 
formatius d’aeronàutica que 
s’hi imparteixen. Segons 
Rigau, “aquest institut és 
únic a Catalunya i el volem 
potenciar”. Un grup de 
persones es van manifestar 
contra la consellera per 
les retallades en Educació. 
Vídeo a www.elprat.tv

RiGau visiTa L’iLLa dELs BanYOLs 
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El Prat, en un programa de reducció
del CO2 dels aeroports i voltants

L’Ajuntament del Prat participa en el pro-
jecte D-AIR de reducció de les emissions 
de CO2 de l’activitat aeroportuària, per-
tanyent al Programa Europeu de Coope-
ració Territorial INTERREG.

El projecte l’integren, juntament amb el 
Prat, diferents regions o ajuntaments eu-

ropeus amb aeroport, que intercanviaran 
experiències i bones pràctiques: Eindho-
ven, París, Estocolm, Leipzig, Viena, Varsò-
via o Praga.

Aproximadament la meitat del CO2 
que emet un aeroport correspon als 
mitjans de transport que hi accedeixen, 

Hi participen diverses regions europees amb aeroport que intercanvien bones 
pràctiques per tal de reduir la contaminació que genera l’activitat aeroportuària

mentre que l’altra meitat 
prové de l’activitat estricta-
ment aeroportuària. És per 
això que Aena i l’Autoritat 
del Transport Metropoli-
tà (ATM) participen amb 
l’Ajuntament del Prat com 
a socis col·laboradors en 
aquest projecte. 

Al Prat, l’aeroport i els acces-
sos motoritzats a aquest són 
les principals fonts d’emissió 
de diòxid de carboni del mu-
nicipi, i aconseguir una re-
ducció d’aquestes emissions 
és l’objectiu tant del Pla Me-
tropolità de la Qualitat de 
l’Aire com del Pla municipal 
d’Acció per a l’Energia Soste-
nible (PAES). 

Fa uns dies han visitat el 
Prat una trentena de repre-
sentants de les regions i mu-
nicipis participants en el pro-
jecte D-AIR, en el qual també 
van participar empreses del 
clúster de la mobilitat del 

delta del Llobregat. 
L’objectiu és aconseguir la implicació 

d’empreses i institucions per elaborar 
plans i accions concretes que trobin 
l’equilibri òptim entre el creixement 
econòmic dels aeroports i la sostenibili-
tat ambiental ❧

El transport d’accés és un dels principals focus de contaminació de l’aeroport.
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Tota la informació sobre les activitats a www.elprat.cat

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

Viu l’estiu
al Prat
Tota la informació a:
www.elprat.cat

Concerts, circ, 
Dansa i teatre,
Exposicions,
Festival de Poesia,
Cinema a la fresca,
Jocs, l’hora del conte,
Festes populars,
Tallers
I molt més...



CIRC, MÚSICA I DANSA
Mostra final taller English Workshop
Mostra final d’aquest taller de creació musical adreçat a alumnes de secundària 
i impartit pel professorat de la Songschool de Dublín.

Divendres 6 de juliol, a les 18 h

Cabaret escènic
Combinat de números de circ, que intercala humor i jocs de destresa, equilibri i 
acrobàcia.

Divendres 6 de juliol, a les 22 h

A Divinis, a un paso de 
territorio divino
Cia Urhaldansa 
Primera producció de la companyia dirigida per Raúl 
Calderero. Espectacle jove de dansa contemporània que 
expressa la força i contundència d’aquesta disciplina. 

Diumenge 8 de juliol, a les 20 h 

L’enreixat
Cia Sifó 
Equilibris, acrobàcia, trapezi, corda llisa i un 
espectacular número aeri amb vol.
Un seguit d’accions inconnexes d’entre 10 i 15 
minuts de durada, realitzades a l’interior d’una 
espectacular escenografia. 

Divendres 13 de juliol, a les 22 h

CINEMA A LA FRESCA

L’exèrcit de les 
tenebres, de Sam Raimi
EUA, 1992. Fantàstic
Darrera de les pel·lícules de la trilogia The 
Evil Dead. Ash és transportat per un portal 
creat pel Llibre dels morts a l’Anglaterra 
del 1300 AC. Haurà de guiar als humans 
en una batalla contra un exèrcit de no-

morts, per protegir el Llibre, assegurar la salvació de la humanitat i 
poder tornar a la seva època.

Dimecres 4 de juliol 

Clausura Jornades de 
sensibilització amb el poble 
salvadoreny
Acció final amb karaoke i espectacle musical  

Dissabte 28 de juliol, a les 19 h

MARATÓ 
DE SÈRIES 
ON LINE 
A LA 
FRESCA 
Dijous 5 i 12 de juliol, 
a les 22 h
Durant el mes de juny, el centre 
cívic va obrir un procés de 
votació per escollir les sèries 
que es podran gaudir aquests 
dos dies. 
Produccions audiovisuals de 
ficció concebudes per veure’s 
a Internet, tot i que amb un 
format semblant al de les sèries 

de televisió, tenen una durada menor. Consulteu la 
programació a www.ccriberabaixa.cat

Zombies Party, d’Edgar Wright
Regne Unit, 2004. Comèdia de terror
La vida de Shaun és com un carrer sense 
sortida, es passa la vida en una taberna del 
poble amb el seu millor amic, discuteix amb 
la seva mare i desatén la seva xicota. Quan 
la seva xicota el deixa, se n’adona que ha de 
posar la seva vida en ordre, però per desgracia, 

els morts estan tornant a la vida i intenten devorar els vius.

Dimecres 11 de juliol

Centre Cívic 
Jardins de la Pau

Centre Cívic 
Sant Jordi - Ribera Baixa

TAST DE DANSA
Sardanes, amb Amics de la 
sardana
Aprendre a aplicar la tècnica d’aquest ball 
a diferents coreografies

Divendres 20 de juliol, a les 19 h
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Els dimecres, a les 22 h



ACTIVITATS INFANTILS
Sóc un professional!
Cia Tute i Gua 
Ha arribat una estrella, ja és aquí: Manu 
Superstar, artista internacional, autèntic i 
carismàtic que ens atraparà amb el seu 
repertori de números de circ i humor per a 
tota la família.

Pl. Constitució
Dimarts 3 de juliol, a les 19 h

El llibre sense fi! 
Taller que comença amb la narració d’un 
conte per, a continuació, construir un 
propi llibre, amb personatges fets amb 
papiroflèxia i estampació. Places limitades

Dijous 12 de juliol, a les 18 h

Guri Guri!
Cia Struc
Espectacle de màgia còmica, 
divertida i participativa en què sense 
adonar-nos ens veurem envoltats 
d’una atmosfera màgica, on alguns 
dels elements més quotidians 

desapareixen, són trencats i destruïts, es transformen o es cremen. 

Pl. Louis Braille. Dimarts 17 de juliol, a les 19 h

Fes el teu propi 
llibre! 
Mitjançant l’explicació i visualització de 
diapositives d’un conte infantil es crearà 
un llibre personalitzat. Places limitades

Dijous 19 de juliol, a les 18 h

ACTIVITATS INFANTILS 
i JUVENILS

Contes a la terrassa
Recomanat per a infants de 3 a 6 anys
Un bon grapat de contes per deixar anar la imaginació

Dimecres 4 de juliol, a les 18 h

Jocs d’aigua
Recomanat per a infants de 3 a 6 anys
Tarda de jocs refrescants: bombolles gegants, batalla de globus i moltes altres 
activitats on l’aigua és la protagonista.  

Dimecres 11 de juliol, a les 18 h

Activitats tecnològiques *

Videojocs amb Scratch
Recomanat per a joves de 10 a 15 anys
Espai de creació d’històries interactives i petits videojocs amb 
aquesta eina visual que permet experimentar amb els conceptes i 
estructura bàsica de la programació, d’una forma molt senzilla.

Dimarts 3 de juliol, a les 18 h 

Manualitats robots
Recomanat per a infants de 6 a 9 anys
A partir de material de rebuig es realitzaran creacions úniques, 
potenciant les  habilitats plàstiques per construir petits robots.

Dijous 5 de juliol, a les 18 h 

Stop motion
Recomanat per a infants de 6 a 9 anys
Aprendre a desenvolupar el procés de creació d’una pel·lícula 
d’animació: escollir l’escenari, pensar la història, crear els 
personatges (simulant els seus moviments), afegir música i sons

Dijous 12 de juliol, a les 18 h 

* Cal inscripció prèvia

TAST DE DANSES
Electro dance, 
amb el grup Flightelectro 
Estil que es basa principalment en el 
moviment dels braços, les figures en forma 
de vuit i la idea de la mà capdavantera en un 
esquema anomenat líquid (una mà seguint a 
l’altra en moviments geomètrics).

Dilluns 2 de juliol, a les 19 h

Dansa contemporània, 
amb la cia Urhaldansa 
Expressió artística on els ballarins mostren, 
una idea, un sentiment, una emoció, igual que 
el ballet clàssic, però barrejant moviments 
corporals propis del segle XX i XXI.

Dilluns 9 de juliol, a les 19 h

Break dance, amb The Legend
Dansa urbana que forma part de la cultura 
Hip-Hop sorgida en les comunitats afro-
americanes dels barris novaiorquesos del 
Bronx i Brooklyn als 70. Combina una sèrie de 
moviments aeròbics i rítmics, amb influències 
dels balls aborígens, les arts marcials, la 
gimnàstica i el funk. 

Dilluns 16 de juliol, a les 19 h



Maria Cabrera, Eduard Carmona 
i Teresa Colom
Presentats per Francesc Gelonch 

Maria Cabrera (Girona, 1983) és una poeta que escriu i 
recita “des del ventre”.  Amb vint anys va guanyar el Premi 
Amadeu Oller amb Jonàs. Darrerament ha publicat La 
matinada clara. Grups musicals com Manel, Las Migas o 
Miss Carrousel han musicat poemes seus. 

Eduard Carmona (Deltebre, 1982) és per ara poeta d’un 
sol llibre, El llibre dels errors. Poeta de les estructures 
ocultes del pa de cada dia, és l’inventor del concepte de 
bouesia, i va formar el grup Recitals a Domicili.

Teresa Colom (La Seu d’Urgell, 1973) és autora de 5 llibres 
de poemes, el darrer,  La meva mare es preguntava per la 
mort. Ha participat a nombrosos recitals, a dalt de l’escenari 
ha explorat diferents formats escènics pels seus poemes i 
els ha portat al llarg de la geografia catalana. 

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 17

Jesús Ge 
Presentat per Sopa de poetes
Mestre d’escola i poeta (Madrid, 1972). Ha 
publicat a diverses revistes i pertany a la 
Asociación Poética Caudal, que coordina el cicle 
Poéticas en Fuga (València). Ha publicat Crónica 
del Incendio. Antihaikus, Pero no el camino, 

i Esto no es vanguardia. Practica una poesia polièdrica amb marcat caràcter 
compromès. El seu blog personal és El Grito Capicúa. 
Cèntric Espai Cultural. Dimarts 24
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La mà amb que 
tu palpejes, 
de Gabriel Ferrater

Teatre Kaddish 
Lectura col·lectiva de poemes 
L’any 1968, Ferrater recollia els 
tres volums de poesia que havia 

publicat fins al moment, Da nuces pueris (1960), Menja’t una 
cama (1962) i Teoria dels cossos (1966), en un sol volum Les 
dones i els dies, posant punt i final a un dels universos poètics 
més suggerents, intensos i brillants de la literatura catalana 
del segle XX. 40 anys després de la seva mort, posarem veu a 
alguns dels seus millors versos. 

Jardins de Torre Muntadas. Dimarts 3 

Missa Pagesa, 
de Dolors Miquel 

Nozomi 700 teatre
Amb Pau Bou i Maite Besora
Un poemari de Dolors Miquel, escrit 
en forma de missa laica, que vol ser 
un cant a la vida i a la natura. 

“A missa, hom no hi va pas a fer la crítica de res, sinó a viure 
un misteri que com a tal, desafia la raó. El ‘ho crec perquè és 
absurd’ ressona tothora quan hi és fet el sacrifici de la missa. I 
quan aquesta és pagesa, l’altar hi és pagà, i, malgrat això, també 
hi ha misteri, sacrifici i absurd. I si qui oficia el ritu és Dolors 
Miquel, llavors blasfema un cos que demana el sacrifici de tot 
allò no corporal. Així, l’ànima ja no hi és cap misteri, i l’esperit, 
sant o no, hi deixa de ser absurd, i ja no hi creiem, per sort.’ 
(Fragment de l’article titulat ‘Entrar a missa com els gossos’, de 
Carles Hac Mor).

Pati interior, Cooperativa Obrera de Vivendes 
(Pl. Ramon Roigé i Badia, 3). Dimarts 10

FESTIVAL DE POESIA AL JARDÍ
Els dimarts de juliol, a les 21 h 
Organització: Regidoria de Cultura, Teatre Kaddish, Nozomi 700 teatre, Sopa de poetes, Cèntric Gastrobar by Ona Nuit i Cooperativa Obrera de Vivendes 

Cine club
Chico y 
Rita, de Fernando 
Trueba, Javier 
Mariscal i Tono 
Errando 
Espanya - Regne 
Unit, 2010. Pel·lícula 
d’animació
Cuba, a final dels anys 
quaranta del segle 
passat. Chico toca el 
piano i Rita vol ser 

cantant. Junts viuran una història d’amor com si fossin 
els personatges d’un bolero.

Cine Capri. Dimecres 18 de juliol, a les 20 h 
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Cine Capri
Estrena simultània: Ice Age: la formación de 
los continentes (29 i 30 de juny, i 1 de 
juliol); Amazing Spiderman (6, 7 i  8 de 
juliol); Madagascar 3 (27, 28 i 29 de juliol); 
Prometheus (3, 4 i 5 d’agost); i Brave 
(Indomable) (10, 11 i 12 d’agost).

Altres pel·lícules de l’estiu: Tengo ganas de ti;  
The Dictador;  El Alucinante Mundo de Norman; 
i Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros.

Per confirmar dates i horaris truqueu al telèfon 93 
379 59 43 o visiteu la web
www.cinecaprielprat.com
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Concert Orquestra 
Gèrminans 

Concert simfònic 
que ens farà 
viatjar per les 
obres més 
importants 
de la música 
clàssica de 

tots els temps. L’orquestra compta amb 
col·laboracions de músics provinents 
de les millors escoles de Catalunya, una 
oportunitat per escoltar i veure en directe als 
seus joves valors.
El concert tindrà com a solista de violoncel 
convidada a l’excel·lent intèrpret i ja 
realitat del món de la música Sara Chordà, 
pratenca d’adopció i implicada en la vida 
musical de la nostra ciutat des de ben petita. 
Organització: Banda de Música del Prat

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 16 
de setembre, a les 19 h. Entrada: 6 € 

EXPERIMENTANT
Espai de descoberta on La Capsa convida tothom 
a arremangar-se, provar, testejar i jugar amb 
eines i recursos de creació vinculats a la música.

Dimecres de juliol, a les 20 h

Música i moviment
Generar sons a partir del moviment i veure com, 
des del moviment del nostre cos, es poden fer, a 
més de coreografies, composicions musicals. 

Jardins de la Pau. Dimecres 4

Amb la torre 
de l’aigua
Interactuar amb la 
il·luminació de la torre 
de l’aigua, modificant-ne 
els colors i canviant les 
intensitats al ritme de la 
música.

Cèntric Espai Cultural 
Dimecres 25

El Descompositor
Música 
balcànica 
de la mà de 
Jordi Urpí 
La Capsa  proposa 
una sessió per 

descobrir una música vital, que més enllà de 
la referència geogràfica de l’est d’Europa i dels 
voltants dels Balcans, beu de la cultura gitana 
i compta amb influències culturals diverses, de 
la mà d’aquest músic, membre del col·lectiu 
Balkatalan Experience i DJ habitual (Dr. Batonga). 

Cèntric Espai Cultural
Dijous 12 de juliol, a les 20 h 

Sota el lema de la justícia climàtica, 
torna aquest festival amb un conjunt 
d’activitats per a tots els públics: 
la plaça dels possibles, el zoco 
(mercadet i restauració), xerrades, 
activitats infantils, ràdio esperanzah, 
concerts de música o mercat de 
segona mà. 
Consulteu tot el programa a 
www.esperanzah.es
Organització: Gats, associació Z  i 
Radiochango

Parc Nou
14,15 i 16 de setembre

El increible Hulk, 
de Louis Leterrier
EUA, 2008. Fantàstic
El científic Bruce Banner 
recorre el món a la recerca 
d’un antídot que li permeti 
lliurar-se del seu Alter Ego. A 
la ciutat, enfrontant-se a una 
estranya criatura, l’agent de la 

KGB Emil Blonsky s’exposa a una dosi de radiació més 
intensa que la que va convertir a Bruce en Hulk. Emil fa 
responsable a Hulk de la seva terrible situació, i la ciutat 
de Nova York es converteix en l’escenari de l’última 
batalla entre les dues criatures més poderoses que mai 
van trepitjar la Terra.

Divendres 6

CINEMA A LA FRESCA A SANT COSME
Els divendres de juliol, a les 21.30 h, als Jardins de Paco Candel

Braveheart, de Mel Gibson
EUA, 1995. Acció
Al segle XIV, els 
escocesos viuen 
oprimits pels 
costosos tributs i 
les injustes lleis 
imposades pels 
anglesos. William 

Wallace és un jove escocès que torna a la seva 
terra després de molts anys d’absència i que 
es convertirà en el líder de la revolta.

Divendres 13 

Ratatouille, de Brad Bird
EUA, 2007. Animació 
Remy és una simpàtica 
rata que somia amb 
convertir-se en un 
gran xef francès 
malgrat l’oposició 
de la seva família i 
del problema evident 

que suposa ser una rata en una professió que 
detesta als rosegadors. El destí porta a Remy a les 
clavegueres de París, on la seva situació no pot 
ser millor, ja que es troba just sota un restaurant 
que s’ha fet famós gràcies a Auguste Gusteau, 
una estrella de la nouvelle cuisine. 

Divendres 20

Meló_dia 
Gastronomia, música i creació artística 
s’uneixen per obrir la temporada del Meló 
del Prat. En diferents escenaris i suports 
descobrirem què es cou a la ciutat a nivell 
creatiu: música, il·lustració, audiovisual, 
propostes escèniques i més. 

Parc Fondo d’en Peixo
Dissabte 21 de juliol, a les 19 h



 

NOVES EXPOSICIONS:

La caseta del mussol
Mostra de treballs elaborats als tallers de patchowork i labors 
Organització: Associació de puntaires

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 7 i diumenge 8 de juliol

El Salvador un país de contrastes
Recorregut fotogràfic sobre pobles i ciutats del Salvador i sobre la seva gent 
Organització: ASCA

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Del 14 al 29 de juliol

Inauguració amb concert de guitarra i piano: 
Dissabte 14 de juliol, a les 19 h

Diari d’un spotter
Andrea Lamount
Exposició del projecte guanyador de la 7a. Beca 
Fotografia i Societat. Narra la història de joves i veterans 
spotters de l’aeroport del Prat, explicant-nos el sentit 

d’aquesta afició tan inusual, la manera de sentir i veure els avions, tot un viatge a 
través de les seves ments i dels seus ulls.

Centre Cívic Jardins de la Pau. Del 13 de setembre al 14 d’octubre

Inauguració: Dijous 13 de setembre, a les 19 h
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Concurs l’Estiu Insòlit
Un any més desprès de les vacances d’estiu El Lloro ens proposa el seu ja clàssic concurs de l’estiu. 
Participar-hi és molt senzill, envia la teva foto / vídeo més insòlit de l’estiu i participa en aquest concurs on les 
imatges més curioses i divertides seran les premiades.
Si tens entre 15 i 30 anys, anima’t a participar-hi! Consulta les bases a www.joves.prat.cat

Rebuda de fotografies del 3 al 23 de setembre a lloro@joves.prat.cat 
A partir del 24 de setembre, exposició virtual i votació al facebook joves.prat 
Veredicte, el 10 d’octubre, a les 20 h a través de les plataformes socials de joves.prat

Pratimag 
Exposició fotogràfica de les obres 
presentades al 29è Concurs nacional 
de fotografia. Organització: Agrupació 
Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 19 de juliol

Chickens Love Art 
Mostra que té el seu origen al campionat 
d’skate Chickens Love Skateboarding IV, on 
es va treballar la customització en directe 
de taules d’skateboard per diferents artistes. 
Una reflexió entorn la imatge al patí i 
l’individu que practica l’esport, sobre els 
joves que el practiquen i sobre el treball 
artístic en un suport efímer destinat a ésser 
trencat. 

Sala 2, Centre Cultural Torre Balcells 
Fins al 22 de juliol

El cinema amateur del Prat 
L’arxiu organitza 
aquesta exposició 
sobre el moviment 
cinematogràfic amateur 
pratenc, que constitueix 
una de les experiències 
més interessants de la 
història cultural de la 
ciutat. Al mateix temps, 
l’alt nivell assolit per 
alguns dels nostres 
autors, el situen en un 
alt nivell en el conjunt 

del cinema realitzat per no-professionals a Catalunya. 
Aquest moviment que es pot situar entre 1949 i 1986, 
compta amb petites joies del cinema com Ballet 
burlón, de Fermí Marimón; La colilla, de Jordi Bringué, 
La carraca, de Manuel Villanova, o Peraustrínia 2004, 
d’Àngel García

Cèntric Espai Cultural
Del 20 de setembre al 9 de gener

Inauguració: Dijous 20 de setembre, 
a les 19.30 h

XXXVI Col·lectiva 
d’artistes del Prat 

Mostra oberta a la 
participació de totes 
aquelles persones del 
Prat que practiquen 
algun tipus d’activitat 
dins de les disciplines 
de les arts visuals i 
plàstiques.

Centre d’Art Torre 
Muntadas
Fins al  22 de juliol

Senyal amplificat: L’art a la pràctica 
Diverses persones de rellevant prestigi dins 
el panorama de l’art català dialogaran sobre 
les oportunitats i les problemàtiques que una 
exposició com aquesta ens ofereix.
Organització: Associació d’Amics de l’Art del 
Prat. 

Dissabte 14 de juliol, a les 11 h

Cooperativa Obrera 
de Viviendas. Una 
il·lusió compartida: 
Enfocant cap al futur
Fernando Vecino 
Cèntric Espai Cultural
Fins al 27 de juliol

Cooperativa Obrera 
de Viviendas. Una 
utopia feta realitat
Centre Cultural Torre Balcells
Fins al 27 de juliol 

Painting people 
Carmen Dengra
ONA nuit restaurant galeria cafè 
Fins al 5 de juliol

ENCARA ES PODEN VISITAR:



Cova del Foc 
L’actuació dels Diables del Prat ja és tot un 
clàssic de l’estiu. El foc i el fum disfressen 
la pista de cova i ens fan ser, per una nit, 
diables del Prat. Organització: Colla de 
Diables del Prat 

L’Artesà
Dissabte 14 de juliol, a les 22 h 

Commemoració de la Diada
Dilluns 10 de setembre. Pl. Mestre Estalella
18 h. Ballada de sardanes, amb la Cobla del Baix Llobregat
19 h. Acte institucional i ofrena floral
Diumenge 11 de setembre, a les 19 h. Teatre Modern
Espectacle a determinar

Taller de teatre Kaddish
Monòlegs clàssics 
i unes escenes 
txeques 
Amb Anna Antón, Sonia Manzanares, 
Eva Martínez, Toni Medina, Teo Losada, 
Rubén Ortega, Paola, Iván Puyo i 
Xantal Vallés. Direcció. Blanca Pàmpols
Teatre Kaddish
Diumenge 1 de juliol, a les 19 h 

T
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Teatre, música i dansa per a totes les edats. 
Divendres Golfus, Teatre infantil...

Presentació de la nova 
temporada d’Arts 
Escèniques
Coneix les propostes de la nova temporada 
d’arts escèniques a la ciutat, de la mà d’alguns 
dels seus protagonistes. 

Cèntric Espai Cultural
Dijous 6 de setembre, a les 19 h 

Venda d’abonaments 
de la nova temporada 
d’arts escèniques
Adquireix les teves entrades per a tota la 
temporada als diferents espectacles del Teatre 
Modern i el Cèntric a preus “low cost” i amb la 
possibilitat de reservar el seient que més t’agradi.

Teatre Modern. Antics abonats: dimarts 
11 de setembre. Nous abonats: dimecres 
12 de setembre. De 17 a 20 h
Inici venda anticipada d’entrades: Dilluns 
17 de setembre, al Cèntric i al Telentrada 
(telèfon o Internet) 

NOVA TEMPORADA DE TEATRE

Nova proposta de cursos i tallers dels equipaments i entitats culturals: Cèntric Espai Cultural, Centre Cívic 
Sant Jordi – Ribera Baixa, Centre Cívic Jardins de la Pau, La Capsa, El Lloro, Escola d’Arts del Prat, Teatre 
Kaddish, Associació Musical del Prat, Unió Filharmònica del Prat, Banda de Música del Prat, Societat Coral 
Lo Llobregat de les Flors, CPS Francesc Palau i GISC.

Tota la informació disponible a www.elprat.cat i a les webs dels equipaments, a partir del 4 de setembre

Inscripcions: del 17 al 30 de setembre

FESTES POPULAR
San 
Pollín 
2012
Al Prat celebrem 
amb el Pollo el 
nostre San Fermín 
particular:

10.30 h, plantada a c. Frederic Soler amb av. Verge de 
Montserrat
11 h, cercavila Recorregut: c. Frederic Soler, c. Ferran Puig 
i c. Madoz
11.50 h, Chupinazos, cant al Sant i Encierro
Recorregut: c. Madoz, c. Ferran Puig, c. Rector Martí i Pinyol 
i pati de l’Artesà
A partir de les 12.20 h, més activitats al pati de 
l’Artesà
 Organització: Colla de Diables del Prat

Dissabte 7 de juliol 
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DIMARTS 3
Jornada d’activitat física a la platja 
De 9.30 a 11.00 h. (Inclou esmorzar). 
Podeu portar als nets!
Inscripcions: Programa de lleure de la gent 
gran. Places limitades. Activitat gratuïta
Presentació del llibre digital: 
“Histories de la història”, realitzat per 
L’Aula cultural intergeneracional, de la gent 
gran
Lloc: Cèntric Espai Cultural,  a les 18 h

DIMECRES 4,11,18,25
Intensiu de balls en línia 
Tots els dimecres del mes de juliol de 
17 a 18.30 h. al Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa
Inscripcions: Programa de Lleure de la gent 
gran a partir de l’11 de juny
Places limitades. Preu: 8 €      

DIJOUS 5,12,19
Taichi a l’aire lliure
De 9 a 10 h. a la Plaça de l’Agricultura 
(Cases d’en Puig)
Activitat gratuïta i oberta a tothom

DIMARTS 10,17,24
Jocs de memòria 
Manté activa la teva ment, mitjançant 
divertits jocs amb els que treballarem la 
memòria i la concentració.
Places limitades. Preu: 5 €

DIVENDRES 13
Ruta històrica per la Barceloneta 
Visita guiada per la Barceloneta, dinar al 
restaurant La Fonda i passeig pel barri 
Gòtic.
Places limitades. Preu: 15 € (dinar 
inclòs)

AGOST
El programa de lleure i el Punt de la gent 
gran, estaran tancats  a l’agost. 
L’Espai de Gent Gran del Centre Cívic 
Jardins de la Pau romandrà obert durant 
aquest mes. 

SETEMBRE

DIMECRES 5 i 12
Taller d’habilitats interpersonals 
Taller per millorar la comunicació i aprofundir 
en les relacions entre les persones. Dos 
sessions de 10 a 11.30 h a Cases d’en Puig
Inscripcions: Programa lleure de la gent gran 
Places limitades.  Taller gratuït 

DIJOUS 13
Passeig ambiental pel litoral de 
Barcelona, dinar i passeig pel barri 
Gòtic. Visita guiada
Inscripcions: Programa de lleure de la gent 
gran. Places limitades.  Preu: 15 € (dinar 
inclòs). 

DIJOUS 27
Paella popular
Paella popular per majors de 60 anys i les 
seves parelles al Pati de l’Artesà. Ball per 
la tarda. Recollida d’invitacions a Cases d’en 
Puig a partir del divendres 14 de Setembre. 
S’entregaran màxim 4 entrades per persona, 
prèvia presentació del DNI. Places limitades 
Recordeu: el dia 18 de setembre 
comencen les inscripcions als tallers

Activitats de lleure 
de l'estiu

L’HORA DEL CONTE
Als voltants del Cèntric Espai Cultural
Dissabtes de setembre, a les 12 h

Contes per a tots els gustos, amb Maribel Martín 
Dissabte 1

Contes per llepar-se els dits, amb Blai Senabre
Recull de contes on el menjar i la seva relació amb els protagonistes és molt 
important.

Dissabte 8

Històries meravelloses, amb Anna García
Dues històries: La princesa i el sol; i El lladre amable 
Dissabte 15

Contes infantils, amb Fanny Pascual i Sergio Faure 
Contes plens d’aventures, circ i fantasia recollits al llibre Cops 
amagats: Dimitry aparegué alt i elegant; i Litzia la petita llavor
Dissabte 22

L’hora dels nadons
amb els 5 sentits  
Xerrameca de contes. El gust amb Elisabeth Ulibarri
A partir d’elements gastronòmics descobrir diferents pautes i secrets 
per a estimular aquest sentit amb els nostres nadons.

Biblioteca Antonio Martín
Dissabte 8, a les 11 h

Convocatòria d’arts 
visuals del prat 2013
3a edició d’aquesta convocatòria que té per objectiu el 
suport a la creació d’arts visuals.
Enguany dues modalitats: una per a propostes 
expositives de treballs ja produïts, i una altra per a 
la  producció de projectes inèdits vinculats al context 
del Prat de Llobregat. El termini per a fer l’entrega de 
propostes és divendres 10 de setembre de 2012. 
Consulteu tota la informació a 
www.torremuntadas.elprat.cat

Concurs de teatre jove  Clap
El Centre Cívic Sant Jordi –Ribera Baixa convoca 
la primera edició d’aquest concurs de teatre per a 
companyies on els joves tenen el paper protagonista. 
Els membres de les companyies no han de superar els 
22 anys. 
Les obres seleccionades es presentaran els caps de 
setmana de novembre i desembre de 2012, i l’obra 
guanyadora rebrà un premi de 500€.  

Podeu trobar les bases del concurs i la fitxa d’inscripció a www.ccriberabaixa.cat
La presentació de propostes finalitzarà el 22 de juliol 
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dos joves del projecte “puja a l’escenari”, durant un assaig.

Convocatòria d’arts visuals

[ Per tercer any, l’Ajuntament obre una 
convocatòria d’arts visuals a la Sala 
d’Art Josep Bages per enfortir el teixit 
creatiu local i oferir a la ciutadania un 
programa artístic de qualitat. Hi ha 
dues modalitats: treballs ja produïts 
i projectes inèdits. Més informació a 
www.torremuntadas.elprat.cat.]

Comptadors 
intel·ligents a St. 
Cosme i la Granja 

[ Endesa està 
instal·lant, als barris de 
Sant Cosme i la Granja, 
nous comptadors que 
mesuren el consum 
energètic amb una 
major transparència, ja que fan les 
lectures de manera real i remota en 
cada període de facturació, evitant així 
les lectures estimades. El client no ha 
d’abonar cap import a l’operari.]

VIII Jornada d’innovació

[ El Centre de Promoció Econòmica ha 
celebrat, amb el suport de l’agència 
comarcal Innobaix, la VIII Jornada 
d’innovació. La innovació ja no és 
una opció que l’empresa pot decidir 
seguir o rebutjar, sinó que esdevé 
una necessitat per a la continuïtat i 
sostenibilitat del projecte empresarial.]

Afectats per l’amiant al Prat 

[ L’Associació d’Afectats per l’Amiant 
al Prat (APAAP) vol aconseguir més 
suport social i de les 
administracions a les 
persones afectades 
per aquest element 
tòxic i contaminant, 
que provoca diverses 
malalties. Consulteu la 
pàgina de l’APAAP a 
Facebook.]

Projecte per apropar el teatre a joves i públic nou

Arts escèniques al 
Sant Jordi – Ribera Baixa

Un dels objectius del projecte d’Arts 
Escèniques del Centre Cívic Sant Jor-
di - Ribera Baixa és apropar el teatre 
als joves i potenciar els nous públics. 
Durant aquest darrer semestre s’ha 
treballat en dos projectes: “Puja a 
l’escenari”, que vincula joves d’entre 
13 i 18 anys a la creació teatral, i la pro-
ducció d’un petit espectacle de circ 
amb els alumnes de P4 de “La classe 
del circ” de l’Escola Galileo Galilei.

“Puja a l’escenari”

“Puja a l’escenari” és un projecte de 
creació, on un grup de joves d’entre 13 
i 18 anys treballa en el disseny, la crea-
ció i la posada en escena d’una obra de 
teatre. Els i les joves han estat treballant 
amb Pau Bou des del mes de març, per 
acabar creant una obra que s’estrenarà 
el divendres 29 de juny, a les 18 h, al 

centre cívic. Consulteu http://escena-

ri.tumblr.com, on a més del procés de 
construcció de l’obra es poden veure 
fotos i comentaris dels protagonistes. 

“La classe del circ”

Pel que fa a “La classe del circ”, impul-
sat per la tutora Ana María Redondo, 
de l’Escola Galileo Galilei, ha estat pos-
sible gràcies a la residència que ha fet 
a la ciutat la companyia Sifó. 

El 25 de maig, “La classe del circ” va 
actuar conjuntament amb la directora 
de la cia. Sifó davant dels pares i mares. 

El procés de treball ha durat des de 
l’inici de curs fins al dia de l’actuació, 
de manera que els infants han pogut  
viure des de dintre el procés de crea-
ció d’un espectacle escènic ❧

http://www.ccriberabaixa.cat



el prat

26
juliol 12

L’Ajuntament ha aprovat una modifica-
ció de l’Ordenança municipal de circula-
ció de vianants i vehicles per adaptar-la 
al creixent ús de la bicicleta.

Segons la normativa, les bicis circularan 
preferentment pels bicicarrers, carrils-
bici i, si no n’hi ha, per la calçada, on se 
sotmetran a la mateixa normativa de 
trànsit per a qualsevol vehicle.

No per voreres

Les bicis no podran circular per les vo-
reres o zones de vianants, excepte en 
carrers on no hi hagi ni carril-bici ni cal-
çada. En aquest cas, les bicicletes hauran 

L’Ordenança municipal de 
circulació de vianants i 
vehicles s’adapta a l’ús
creixent de la bicicleta

de respectar la prioritat dels vianants i 
no podran anar a més de 10 km/h. A més, 
hauran de circular a més d’un metre de 
persones o façanes. Si no és possible, 
caldrà baixar de la bici i anar a peu. Les 
bicis han de portar timbre i, de nit, llums 

i reflectants. Podran portar remolcs ho-
mologats i no es podran lligar als arbres, 
semàfors, bancs ni papereres ❧

Consulteu l’Ordenança a l’apartat 

ajuntament / normativa municipal de www.elprat.cat

Consulteu l’Ordenança a l’apartat ajuntament / normativa municipal de www.elprat.cat.

El Prat
regula
les bicis
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Después del verano entrarán en funcio-
namiento dos nuevas áreas de zona azul, 
en la carretera de la Marina (unas 70 pla-
zas) y en la calle Lleida (unas 40). Los ho-
rarios y las tarifas serán los mismos que 
los existentes: de 9 a 14 h y de 17 a 20 
h, de lunes a viernes, y el sábado por la 
mañana, a un precio de 0,90 € por hora. 
La novedad, para todas las zonas azules 
de la ciudad, es que el tiempo máximo 
de estacionamiento se amplía de dos a 
tres horas.

Esta ampliación de la zona azul a dos 
nuevos sectores de la ciudad agilizará el 
estacionamiento de rotación y, por otro 
lado, al coincidir el horario de zona azul 
con la jornada laboral, facilitará el aparca-

miento, tal y como se ha venido compro-
bando en las zonas azules ya existentes.

La aplicación del sistema de zona azul 
en determinadas zonas de la ciudad 
aporta una mayor movilidad en el esta-
cionamiento de vehículos, una reducción 
del número de los que están aparcados 
durante un largo período de tiempo y fa-
cilita la actividad comercial de las zonas 
donde se aplica.

Tanto el Programa de Actuación Muni-
cipal 2011-2015 para el presente manda-
to, como el Plan Estratégico de Comercio 
de la ciudad incorporan la habilitación 
de zonas azules en estos dos importan-
tes ejes comerciales que son la Carretera 
de la Marina y la calle Lleida ❧

Ampliación de la zona azul a
la ctra. de la Marina y la C/ Lleida 
Para agilizar la rotación de vehículos, reducir el número de los que aparcan durante 
largo tiempo y facilitar la actividad comercial de las zonas donde se implanta

Más aparcamiento 
libre en la calle
Coincidiendo con la implantación de 
los nuevos sectores de zona azul, se 
ha modificado el estacionamiento 
en las calles Ciutat de l’Hospitalet, 
Josep Guilera i Molas, Joan Miró y 
Girona, que pasa a ser en batería 
en lugar de en línea. Así se ganarán 
60 plazas de aparcamiento libre. 
También en la av. Onze de Setembre 
se ganarán otras 200, en el lado 
mar, gracias a convertir un carril 
de circulación en aparcamiento.
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Durant aquest mes de juliol, les quatre 
parades d’autobús situades a la confluèn-
cia de l’avinguda de la Verge de Montser-
rat amb el carrer del Coronel Sanfeliu 
s’agruparan en només dos. 

D’aquesta manera es pretén millorar la 
mobilitat de les persones usuàries dels 
autobusos i dels vianants en general. 

De les quatre parades actuals, dues pre-
senten diversos problemes en aquest sen-
tit: la de Verge de Montserrat costat mar 
i la de Coronel Sanfeliu costat Llobregat. 
En aquests punts, l’estretor de les voreres, 
la presència d’obstacles i divers mobiliari 
urbà, així com l’existència d’establiments 

Les quatre parades de la 
confluència entre Verge 
de Montserrat i Coronel 
Sanfeliu s’agrupen en dos

comercials amb molta afluència, difi-
culten la mobilitat de vianants. A més, 
aquestes dues parades són les que regis-
tren un nombre més elevat de persones 
usuàries de l’autobús. Les noves parades, 
totes dues amb marquesina i plataforma 

d’accés, se situaran a l’av. de la Verge de 
Montserrat. Les places d’aparcament que 
s’eliminaran per instal·lar-les seran aproxi-
madament les mateixes que es recupera-
ran amb l’anul·lació de les quatre parades 
actuals ❧

Parades
de bus més
ordenades
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Más bus a la playa

El platja-Exprés supone una buena alternativa al vehículo privado para llegar a la playa.

Desde el 16 de junio funciona el Platja-
Exprés, una nueva línea de autobús que 
conecta la ciudad con la playa. El Platja-
Exprés funciona todos los sábados y 
domingos de junio y julio, conectando 
el centro de El Prat con la playa, con una 
frecuencia de 30 minutos. Desde la ciu-
dad, la primera salida es a las 9.05 h y la 
última, a las 20.35 h, mientras que desde 

la playa la primera es a las 9.35 h y la últi-
ma, a las 21.05 h.

Por Verge de Montserrat 
y Remolar

El Platja-Exprés tiene su origen y el final en 
la zona del Estruch, y circula por toda Ver-
ge de Montserrat hasta la av. del Remolar, 
desde donde se dirige hacia la playa.

Además del Platja-Exprés, la línea PR3, 
que también nos lleva a la playa, se re-
forzará con un autobús más todos los 
domingos de junio y julio, de modo que 
la frecuencia de paso será de 20 minutos. 
Desde la estación de Renfe, el PR3 sale 
los domingos de 8.30 a 20.30 h y, desde 
la playa, de 09.10 a 21.15 h ❧

Desde mediados de junio, con el Platja-Exprés, llegar a la playa es más rápido y fácil

El Platja-Exprés funciona 
todos los sábados y domingos 
de junio y julio, conectando 
la ciudad con el litoral de 
manera ágil y cómoda

TOdO JuLiO

El refuerzo del servicio de bus 
a la playa se convierte en una 
buena alternativa al vehículo 
privado en momentos de 
fuerte afluencia de bañistas

aLTERnaTiva aL COCHE

Refuerzo del PR3
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Una dotzena de restaurants del Prat 
compromesos amb la promoció dels 
dos principals productes gastronòmics 
locals, el pollastre pota blava i la carxofa 
Prat, s’han agrupat en una xarxa ano-
menada “El Prat Degusta’l”.

Aquests restaurants presenten a 
l’entrada un logotip que els identifica 
com a membres de la xarxa, i a les seves 
cartes tindran de manera estable, en 
funció de la temporada, un o diversos 
plats elaborats amb aquests dos pro-
ductes de qualitat del Parc Agrari del 
Baix Llobregat.

Així mateix, aquests restaurants par-
ticipen habitualment en les campa-
nyes gastronòmiques de promoció 
d’aquests productes que s’organitzen 
tant des del propi sector de la restaura-
ció (com les “Jornades Gastronòmiques 
Pota Blava i Carxofa Prat”, que promou 
l’Associació Gastronomia i Turisme) 
com les que promou l’Ajuntament del 
Prat a l’entorn de la Fira Avícola. Tam-
bé participen en les campanyes pro-
mogudes pel Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat i el Parc Agrari del Baix 
Llobregat, “El Pota Blava a la Carta” i “Sa-
bors de l’Horta” ❧

Aposta pel 
pota blava
i la carxofa

Restaurants de la ciutat 
creen “El Prat Degusta’l”

un plat amb pollastre i carxofa del prat.

La Porta 
del Delta
L’oferta 
gastronòmica de “El 
Prat Degusta’l” es 
difondrà a través del 
centre d’informació 
La Porta del Delta 
i dels itineraris 
turístics proposats a 
la seva web (www.

portadeldelta.

cat), on apareix la 
llista de restaurants 
adherits a la xarxa.
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Nous horaris a les terrasses

La normativa del prat adopta els mateixos horaris que els municipis de l’entorn. 

L’Ajuntament del Prat ha aprovat 
l’ampliació de l’horari de les terrasses i 
vetlladors dels bars i restaurants de la 
ciutat, que poden obrir fins a mitjanit 
en temporada estival, i fins a les onze la 
resta de l’any.

D’aquesta manera, els horaris que 
s’apliquen a partir d’ara al Prat estan 
d’acord amb els dels municipis de l’entorn.

La modificació de l’Ordenança muni-
cipal per a l’ús de la via pública pre-
veu, en temporada d’estiu, que les ter-
rasses i vetlladors puguin obrir fins a 
les 24 h de diumenge a dijous, mentre 
que les nits de divendres i dissabte 
ho poden fer fins a les 0.30 h. La tem-
porada d’estiu va del 15 d’abril al 15 
d’octubre.

La resta de l’any l’horari de tanca-
ment són les 23 h tots els dies de la 
setmana.

Els nous horaris estan subjectes a 
modificacions puntuals i a possibles 
sancions en cas que no es garanteixi el 
descans veïnal ❧

vídeo a www.elprat.tv

La modificació dels horaris d’obertura de les terrasses dels bars i restaurants 
del Prat vol fer compatible l’activitat comercial amb el descans veïnal 

La normativa preveu 
sancions en cas que no es 
respecti el descans veïnal 
per sorolls produïts per 
l’activitat de les terrasses

REspECTE pEL dEsCans vEÏnaL

Consulteu l’Ordenança 
municipal per a l’ús de 
la via pública a l’apartat 
Ajuntament / Normativa 
municipal de www.elprat.cat

Canvis En L’ORdEnanÇa
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Pere Ezcurra
Eulàlia Serradell
Socis més veterans en actiu 
de l’AE Prat

L’Eulàlia té el número 2 de dones en 
el seu carnet de sòcia de l’AE Prat, i 
el Pere té el número 12 en el còmput 
d’homes. I és que l’any 1960, quan 
es van inscriure com a socis d’aquest 
club de futbol, hi havia distinció 
entre homes i dones. Ara sembla 
impensable! Des de llavors, ni l’una 
ni l’altre no s’han perdut gairebé 
cap partit i han fet de la seva passió 
per l’AE Prat una manera de viure.

“Es tracta d’un 
sentiment 
d’identitat. 
Som del Prat i 
ens apassiona 
seguir el 
nostre equip 
de futbol, 
l’AE Prat.”
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Que el Pere Ezcurra fos seguidor de l’AE Prat 
cap als anys 60 no sembla gens estrany, ja que 
el futbol era “cosa d’homes”. El que sí que ho 
és més, d’estrany, és el cas de l’Eulàlia, una noia 
que s’estimava més anar a veure els partits de 
futbol de l’equip local que no pas sortir amb 
les amigues a fer activitats que es consideraven 
més femenines. Aquesta passió de l’Eulàlia i el 
Pere ha perdurat al llarg dels anys, fins al punt 
d’organitzar les seves vides personals, sempre 
vinculades al calendari futbolístic. 

Com és que una noia jove anava al futbol 
l’any 1960? D’on va sorgir l’afició?
Eulàlia: Els meus pares eren molt aficionats al 
futbol, sempre anàvem a veure els partits de 
l’AE Prat, que es va fundar el 1945, el mateix 
any que jo vaig néixer. Van ser ells qui em van 
fer sòcia del club l’any 1960, quan jo tenia 14 
anys. Primer ho trobava avorrit, fins que va arri-
bar un jugador que es deia Pujol i em va co-
mençar a agradar la seva manera de jugar. Des 
d’aleshores, he seguit l’equip sempre, fins ara.

Tinc entès que la seva família no és afi-
cionada al futbol.
E: Així és; l’Isidre, el meu marit, m’acompanya 
molts cops, però no hi és aficionat. Ell 
s’estimaria més anar d’excursió o fer alguna 
altra activitat. Els meus dos fills tampoc són se-
guidors de l’equip. Així que mai no he tingut la 
família com a aliada, encara que jo sempre he 
tingut la independència d’anar-hi sempre que 
he volgut.

El cas del Pere és diferent: ell compta 
amb la companyia de la seva dona i els 
fills molts cops, quan es tracta de seguir 
l’equip local.
Pere: Sí, així és. Hem fet de la nostra afició 
al futbol pratenc una manera de viure. Seguir 
l’equip té uns components que ultrapassen els 
merament esportius. Ser de l’AE Prat significa 
tenir un grup de gent amb qui et relaciones i 
hi tens coses en comú. Vol dir que quan sortim 
fora del Prat, moltes vegades dinem plegats, 
fem activitats... La meva dona m’acompanya 
sempre que anem a algun poble o ciutat in-
teressant i ho aprofitem per passar el dia en 
família.

Però sou aficionats al futbol com a es-
port o és a l’AE Prat en concret?
E: A mi m’agrada el futbol, però m’estimo mil 
vegades més que guanyi l’AE Prat que el Barça. 
Sóc seguidora dels equips del Prat, de bàsquet, 

de futbol... Al Prat, on hi hagi una pilota, allà 
sóc jo!

P: A mi també m’agrada el futbol, però mai he 
gastat ni un euro per anar a veure un equip pro-
fessional. Gasto les meves energies en l’esport 
local. M’agraden molts tipus d’esports i els prac-
tico. No he estat mai bon jugador de futbol... 
per això em vaig dedicar a formar part d’alguna 
junta directiva més que no pas a jugar!

A part del primer equip, hi ha tota una 
escola vinculada a l’AE Prat. També se-
gueixen aquesta activitat?
P i E: És molt important, perquè és el planter 
de l’equip. Hi ha més de 200 nens i nenes que 
aprenen a jugar a futbol i es formen, i fa molt 
goig, perquè significa que també hi ha 400 fa-
mílies vinculades al club. 

Ara estem vivint un moment molt dolç, 
amb l’ascens de categoria a Segona B. 
Però en l’esport hi ha èpoques més ma-
gres també, no?
P: Sí, és clar, hi ha èpoques de tot, però penso 
que l’AE Prat ha tingut uns presidents que han 
sabut fer-ho molt bé i que han portat sempre 
els equips per bon camí. El Carles Piñol, el Lluís 
Mijoler i ara el Luis Quiñonero, tots es mereixen 
el meu respecte i la meva admiració.

E: És cert, i penso que quan pitjor està l’equip, 
més s’ha d’estar al seu costat. Aquesta és la 
meva filosofia. 

Aquest ascens ha estat molt seguit per la 
gent de la ciutat...
P: Sí, ha estat un motiu de cohesió de la ciutat. 
Bona part d’aquest fenomen ha estat gràcies 
a l’emissora El Prat Ràdio i a la retransmis-
sió de tots els partits. Els membres de l’equip 
d’Esports d’El Prat Ràdio han sabut transmetre 
entusiasme i són molt bons professionals. Tot 
plegat ha estat una bona simbiosi.

E: Jo voldria demanar a la gent del Prat que, 
de la mateixa manera que van venir al Sagnier 
el diumenge del partit de l’ascens, vinguin més 
sovint. Que no sigui “pilota” d’un dia, sinó de 
tota la temporada. Mai no havia vist el camp 
tan ple i feia molt de goig! Entre tots hem de 
fer força perquè els jugadors ens ho faran pas-
sar bé i gaudirem molt. Visca l’AE Prat, ara i 
sempre! ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Eulàlia: Jo voldria 
demanar a la gent 
del Prat que, de la 
mateixa manera que 
van venir al Sagnier el 
diumenge del partit de 
l’ascens, vinguin més 
sovint. Que no sigui 
“pilota” d’un dia, sinó 
de tota la temporada.

Pere: Hem fet de la 
nostra afició al futbol 
pratenc una manera 
de viure. Seguir l’equip 
té uns components 
que ultrapassen els 
merament esportius. 
Ser de l’AE Prat 
significa tenir un 
grup de gent amb 
qui et relaciones i 
tens coses en comú.
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A les semifinals i a la final, més 
de 500 persones van omplir 
el pavelló Joan Busquets del 
CEM Estruch, que va esdevenir 
el jugador número 6

EL JOan BusQuETs, CLau

Dos dels partits dels play 
off d’ascens es van jugar 
al Palau Blaugrana de 
Barcelona, amb molta més 
afició pratenca que culé

dOs paRTiTs aL BLauGRana

Temporada històrica
del Bàsquet Prat 
El primer equip del CB Prat ha signat un gran any,
disputant per primera vegada una final d’ascens. 
Al final, però, és l’Ourense qui puja de categoria

El Club Bàsquet Prat (www.cbprat.net) 
ha tancat la millor temporada des que 
milita a la lliga LEB Argent, disputant per 
primera vegada una final del play off 
d’ascens. 

A principis d’abril, l’equip aconseguia el 
bitllet per disputar una nova promoció 

d’ascens, després d’acabar la fase regular 
en tercera posició, per darrere del River 
Andorra i l’Ourense. Als quarts de final, els 
pratencs es desfeien del Bulevar d’Àvila, i 
a les semifinals van eliminar el Barça Re-
gal, amb dos partits al Palau Blaugrana 
que l’afició pratenca no oblidarà. 

El Joan Busquets, 
jugador número 6

A la final, el Bàsquet Prat es va trobar da-
vant el segon millor equip de la categoria 
i clar aspirant a l’ascens, el potent Aguas 
de Sousas Ourense. En els dos primers 
partits de la sèrie final, jugats a Galícia, 
els pratencs van perdre, però el pavelló 
Joan Busquets del CEM Estruch, que en-
guany ha estat el jugador número 6, va 
veure com el seu equip forçava el quart 
partit de la sèrie. Però l’Ourense va tornar 
a ser superior i es va emportar la final i 
l’ascens, derrotant el Prat per 69 a 88. 

El Club Bàsquet Prat tanca així la millor 
temporada de la seva història, amb un 
dels equips més joves de la categoria ❧

[ Míriam Roures ]

vídeo a www.elprat.tv

darrer partit del play off, al Joan Busquets.
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CaMpiOnaT dEL BaiX LLOBREGaT dE CiCLisME

El circuit urbà de la ronda del Sud del Prat ha acollit el 23è 
Campionat del Baix Llobregat de ciclisme, organitzat per 
l’Agrupació Ciclista Prat. Vídeo a www.elprat.tv

L’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc va posar el punt 
i final a la temporada dels seus equips amb el tradicional 
torneig Bienvenido Aguado. Vídeo a www.elprat.tv

aE BÀsQuET pRaTEnC

Un any més, els Jocs Escolars han aplegat centenars d’infants 
de la ciutat. El nombre de practicants de bàsquet es manté 
com altres cursos, i el futbol sala creix gràcies a la implicació 
de diverses escoles en aquest esport. Vídeo a www.elprat.tv

          CLOEnda JOCs EsCOLaRs dE BÀsQuET i FuTOL saLa

Finalment, i després d’una segona volta amb xifres de 
líder, la Juventud Prat ha aconseguit salvar la categoria 
i estarà una temporada més a la 2a catalana. El hashtag 
#LaJuveSeSalva a Twitter finalment ha estat premonitori.

La JuvE sE saLva
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