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Flors als balcons. Molts pratencs i pratenques ens han enviat fotografies de  
les seves plantes i flors, responent a la crida feta per la campanya municipal “Guarneix de flors el teu balcó”, 
publicada en l’anterior número d’aquesta revista. En aquesta 
pàgina publiquem només una petita selecció de totes les imatges 
rebudes, però si voleu veure-les totes, podeu fer-ho des del Flickr 
de l’Ajuntament, entrant al web municipal www.elprat.cat. 
Mentre els i les participants en la campanya han fet més bonica la ciutat 
des de casa seva, l’Ajuntament, per la seva part, fa setmanes que potencia 
la plantació de flors en els parcs, jardins, rotondes i espais públics de  
la ciutat. Ho heu notat? Entre tots i totes omplirem el Prat de colors! ❧

Seguiu col·laborant i envieu-nos
fotos de les vostres flors  
a elpratflickr@elprat.cat;  
les publicarem al flickr 
de l’Ajuntament

ToTes les foTos al flickr

foto: munné company

foto: maría martínez foto: maría josé pueyo
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Bicicarrers. Des que va entrar  
en funcionament la nova xarxa de bicicarrers abans  
de l’estiu, ja són molts els pratencs i pratenques que  
en fan ús. Joves i no tan joves s’han animat a pedalar 
pels 31 km de xarxa que permeten circular de forma més 
segura pels carrers de mitjana i baixa intensitat de trànsit. 
Per animar a qui encara no s’atreveix a anar amb bici 
per als seus desplaçaments habituals per la ciutat, 
el departament de Medi Ambient organitza cursos 
per aprendre a agafar seguretat, tallers de reparació i 
itineraris guiats.  
També per als més 
petits, i amb motiu  
de la celebració  
de la Setmana de  
la Mobilitat Sostenible 
i Segura, s’organitzarà 
un circuit d’habilitat  
en bici al parc del 
Fondo d’en Peixo ❧

Trobareu 
informació 
sobre els 
bicicarrers 
a l’apartat 
Conèixer / 
Tranports  
del web 
municipal 
www.
elprat.cat

Els nous aparcaments 
per a bicicletes se 
sumen als preexistents 
i permetran estacionar
més de 450 bicis a la ciutat

MÉs aParcaMeNTs Per a Bicis
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Contra el canvi climàtic

L’

El año 2020 nos parece muy lejos, pero en términos ambientales hay que trabajar a largo plazo. Dentro de 

diez años, El Prat se ha comprometido a reducir en un 20% las emisiones de CO2 y a incrementar en un 20% 

la eficiencia energética. Esto forma parte de un pacto de alcaldes y alcaldesas de Europa para mejorar la 

salud del planeta. No es banal, este compromiso de cooperación, porque esta es la palabra clave si queremos 

conseguir resultados eficientes y hacer que nuestros esfuerzos sean productivos. Sin la implicación y sin los 

hábitos positivos de toda la ciudadanía no es posible conseguir las metas marcadas. Por eso conviene recordar 

el poder de la estrategia de las hormigas, de ir haciendo, grano a grano, sin parar. 

También quiero mencionar un hecho que, aunque se repita cada año, me causa alegría: ver como alrededor de 

9.000 niños y jóvenes de El Prat inician el curso escolar. Y este año tenemos la suerte de empezar el curso con 

buenas noticias: la puesta en funcionamiento de la nueva Escola del Parc, en el Fondo d’en Peixo, una escuela que 

ha educado a muchos pratenses y cuyas instalaciones habían quedado obsoletas. Por otra parte, en pocos meses 

podremos inaugurar la nueva guardería La Blaveta, que ofrecerá plaza a 160 niñas y niños en edad preescolar. 

Cuando recibáis esta publicación estaréis a punto de salir a la calle para disfrutar de todo los que ofrece la Fiesta 

Mayor, así que no quiero despedirme sin desearos muy buena Fiesta. ¡Disfrutad y divertíos tanto como podáis! 

Sin la implicación y hábitos 

positivos de toda la 

ciudadanía no es posible 

conseguir las metas.

Por eso conviene recordar 

el poder de la estrategia de 

las hormigas, de ir haciendo, 

grano a grano, sin parar

Sense la implicació i els

hàbits positius de tota  

la ciutadania no és possible 

aconseguir les fites.  

Per això convé recordar  

el poder de l’estratègia  

de les formigues, d’anar 

fent, gra a gra, sense parar

any 2020 ens sembla molt lluny, però en termes ambientals s’ha de treballar a llarg termini, perquè modificar les 

situacions atmosfèriques del nostre entorn és molt dificultós. D’aquí a deu anys, el Prat s’ha compromès a reduir 

en un 20% les emissions de CO2 i a incrementar en un 20% l’eficiència energètica. Això forma part d’un pacte 

d’alcaldes i alcaldesses d’Europa per millorar la salut del planeta. No és banal, aquest compromís de cooperació; 

perquè aquesta és la paraula clau si volem aconseguir resultats eficients i fer que els nostres esforços siguin 

productius. Sense la implicació i sense els hàbits positius de tota la ciutadania no és possible aconseguir les fites 

marcades. Per això convé recordar el poder de l’estratègia de les formigues, d’anar fent, gra a gra, sense parar.

També vull esmentar un fet que, encara que es repeteixi cada any, em causa alegria: veure com al voltant de 

9.000 infants i joves del Prat inicien el curs escolar. I aquest any tenim la sort d’encetar el curs amb bones 

notícies: la posada en funcionament de la nova Escola del Parc, al Fondo d’en Peixo, una escola que ha educat 

molts pratencs i pratenques, les instal·lacions de la qual havien quedat obsoletes. Avui és una escola moderna 

i adequada a les noves necessitats acadèmiques. Per altra banda, en pocs mesos podrem inaugurar la nova 

escola bressol La Blaveta, que oferirà plaça a 160 nenes i nens en edat preescolar. 

Quan rebeu aquesta publicació estareu a punt de sortir al carrer per gaudir de tot els que us ofereix la Festa Major, 

així que no vull acomiadar-me sense desitjar-vos molt bona Festa. Gaudiu-ne i divertiu-vos tant com pugueu!

Lluís Tejedor 
L’alcalde



Plaques solars 
fotovoltaiques a la coberta 

del Centre Cívic Sant 
Jordi - Ribera Baixa.
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Les 4 claus

[1]
El 20 és el número clau: l’any 

2020 s’hauran d’haver reduït 

un 20% les emissions  

i el consum, i incrementat 

un 20% l’eficiència energètica.

[2]
El Pla proposa  

unes quaranta actuacions 

per reduir l’emissió 

de CO2 a tot el municipi.

[3]
El Prat tindrà a Internet  

una Oficina del Canvi 

Climàtic amb una 

programació vinculada 

als temes d’energia  

i mobilitat sostenible.

[4]
Es fomenta i fomentarà 

l’energia solar, l’enllumenat 

públic eficient i l’optimització 

energètica en els edificis  

i instal·lacions municipals.

El Prat aprova
un pla de lluita 
contra el canvi 

climàtic

El Ple municipal de juliol va aprovar el 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES), tot just un any després que el 
Prat s’adherís al Pacte d’Alcaldes i Al-
caldesses per a l’Energia, una estratègia 
europea de lluita 
contra el canvi cli-
màtic a escala local, 
vehiculada per la 
Diputació de Barce-
lona, i que planteja 
uns objectius molt 
clars: abans del 

2020, el Prat haurà de reduir un 20% les 
emissions de CO

2
, incrementar un 20% 

l’eficiència energètica i que el 20% del 
consum energètic sigui renovable.

Al llarg de l’elaboració del PAES 
s’han detectat les 
principals fonts 
d’emissions de CO

2
 

al Prat i es propo-
sen unes quaranta 
accions per asso-
lir els objectius del 
Pacte. La comunitat 

Consell Municipal

El COMMA és l’òrgan municipal  
de participació ciutadana encarregat 
de vetllar pel bon estat de salut  
del medi ambient al Prat. Format 
per persones interessades en temes 
ambientals, es dedicarà en  
els propers mesos a fer el seguiment 
de l’execució del PAES.
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Plaques solars

Quatre equipaments del Prat (la Policia Local,  
els centres cívics St. Jordi – Ribera Baixa i Jardins 
de la Pau, i el CEM Estruch) disposen a les seves 
cobertes de plaques solars fotovoltaiques  
que generen electricitat. En concret, l’any 2009 
van produir entre totes gairebé 40.000   
kw-h. A més, empreses privades com la Damm  
o l’estadi del RCD Espanyol també tenen plaques 
fotovoltaiques a les seves cobertes.
A banda existeixen les plaques solars per a ACS 
(aigua calenta sanitària) que escalfen l’aigua per 
a dutxes i cuines. Molts equipaments municipals 
també disposen d’aquest tipus de plaques, 
obligatòries per als edificis nous plufamiliars.

científica mundial coincideix a afirmar 
que el planeta experimenta un pro-
cés d’escalfament i que el responsable 
d’aquest fenomen és el consum de 
combustibles fòssils, principalment en 
la generació elèctrica i en el transport. 

Ajuntaments i ciutadania

Els ajuntaments són els principals res-
ponsables de gestionar les polítiques 
relacionades amb les anomenades 
“emissions difuses”: urbanisme (tipus 

de construccions, orientacions, ventila-
cions), habitatge (calefaccions i refrige-
racions), trànsit urbà i gestió de residus. 

Però la ciutadania també juga un pa-
per imprescindible. A nivell individual 
podem canviar els nostres estils de 
vida per reduir la nostra contribució a 
l’augment del CO

2
 que produïm.

Oficina del Canvi Climàtic

L’Ajuntament del Prat tindrà aviat a Inter-
net una Oficina del Canvi Climàtic, amb 

una programació vinculada als temes 
d’energia i mobilitat sostenible i que 
pren el relleu del Centre d’Informació 
Ambiental, que estava ubicat a les Cases 
d’en Puig (més informació a la pàg. 22).

Un exemple en són els programes 
de Llars Verdes i de foment de la bi-
cicleta. En els propers mesos aquesta 
Oficina anirà adquirint més protago-
nisme a la ciutat com a dinamitzadora 
de les polítiques orientades a mitigar 
el canvi climàtic.

Anar a peu és 
la manera més 

tranquil·la, 
segura  

i sostenible 
d’anar per la 

ciutat. A més, 
el Prat no té 

desnivells i té 
una mida ideal 

per caminar.
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Plantacions populars

Com cada any, el departament  
de Medi Ambient organitza plantacions populars  
als espais naturals. Enguany està prevista 
una plantació coincidint amb la celebració  
del Dia Mundial dels Ocells, el diumenge  
3 d’octubre, als Espais Naturals del Riu.
Des del l’inici de les plantacions, l’any 2005,
hi han participat més de 4.500 persones,  
que han contribuït a crear refugis per a petits
animals, millorar el paisatge i protegir el sòl en cas
de pluges intenses. A més de contribuir a  
la lluita contra el canvi climàtic ja que els arbres 
i arbustos plantats contribueixen a fixar part  
del CO2 produït per la nostra contaminació.

Comprar 
electrodomèstics 
d’alta eficiència 
energètica, com 
els que porten 
l’indicatiu A+, 
també ajuda  
a lluitar contra  
el canvi climàtic.

A banda de l’Oficina del Canvi Climàtic, 
l’Ajuntament també ha creat una comis-
sió tècnica interdepartamental formada 
per representants de les àrees munici-
pals amb competència en energia, urba-
nisme, mobilitat, residus, aigua, compres 
i contractació, educació i comunicació.

Mesures concretes

A través de les ordenances municipals 
que elabora i aprova l’Ajuntament ja 
s’han pres mesures per mitigar el canvi 

climàtic al Prat, i se’n prendran de no-
ves. Així, es fomenta l’energia solar 
(tant les plaques fotovoltaiques que 
generen electricitat com les que escal-
fen aigua), l’enllumenat públic eficient i 
l’optimització energètica en els edificis i 
instal·lacions municipals.

També es fomenta la mobilitat sosteni-
ble (foment del transport públic i de la bi-
cicleta, com els bicicarrers); la reducció del 
pes i volum dels residus i el seu reciclatge; i 
compres i contractacions amb criteris am-

bientalment correctes. Tot això ha d’anar 
acompanyat d’actuacions d’educació i 
sensibilització ciutadana i amb l’obertura 
de processos de participació que perme-
ti que la gent del Prat pugui proposar i 
conèixer les polítiques municipals de llui-
ta contra el canvi climàtic ❧

si voleu participar en el procés de lluita contra el 
canvi climàtic i formar part del consell Municipal 
de Medi ambient, truqueu al departament de Medi 
ambient de l’ajuntament, tel. 933790050, ext. 2248. 

Si voleu participar  
en plantacions  
populars visiteu  
els webs www.
portadeldelta.org  
i www.fundacion-
masarboles.org



el prAt

12
octubre 10

Antonio Gallego BurgosFelip-Neri Gordi CanaldaJoan Camps i Boy

L’hora del canvi
Finalment s’han convocat 
les eleccions al Parlament de Catalunya.
No sabem si el nou Parlament marcarà  
tota una generació, com va insinuar  
el President de la Generalitat, però  
el que si sabem és que al Prat hi ha més 
d’una generació marcada per un alcalde  
que portarà trenta anys al front de  
la ciutat. El que sabem és que Catalunya  
i el Prat necessiten urgentment un canvi.
Quan aquesta revista  
de propaganda de l’equip de govern surti  
al carrer, faltaran encara dos mesos per  
la data de les eleccions i, per tant, tindrem 
temps més que suficient per parlar de tot 
plegat. Aprofitarem doncs aquestes 25 línies 
de què disposem el partits de l’oposició 
per parlar una mica del nostre poble.
Malgrat l’adscripció verda 
de l’equip de govern, massa sovint 
les seves actuacions res tenen a veure 
amb aquesta afiliació, com hem pogut 
constatar amb més de mig miler 
d’enquestes que hem fet a peu de carrer.
A tall d’exemple, tan sols cal 
donar un tomb pel poble per veure com 
han florit desenes d’arbustos metàl·lics 
absolutament impersonals destinats tan 
sols a complicar una mica més el ja difícil 
problema de l’aparcament, causant greus 
perjudicis al comerç local, per no parlar 
del fiasco de la mitjana de la Carretera 
de la Marina, o de les múltiples bicicletes, 
potes de pollastre i zones 30 pintades al 
terra, que són un perill per als motoristes 
quan està mullat. En seguirem parlant.
Aprofitem aquests dies  
de Festa Major per passejar per la ciutat, 
gaudir de la festa, participar de les activitats 
i carregar piles. La tardor serà moguda.  
Bona Festa Major a tothom i gràcies  
a totes les entitats que la feu possible. 

www.ciuelprat.cat

Nuestras propuestas 
en educación
la riqueza y la modernidad 
de las naciones se miden por el nivel 
de formación de sus ciudadanos, que 
contribuyen al progreso de la sociedad. 
La educación y el conocimiento  
de los ciudadanos están estrechamente 
relacionados con su nivel de desarrollo 
económico y social. Los responsables 
políticos tenemos que hacer de esta 
cuestión una verdadera prioridad.
No podemos bajar la guardia. 
El fracaso y el abandono escolar alcanzan 
cifras muy preocupantes en El Prat a pesar 
de la excelente labor llevada a cabo por la 
comunidad educativa. Tenemos que reforzar 
la autoridad del profesorado, dar más 
soporte a las AMPAS, destinar más recursos 
para la correcta integración de los alumnos 
inmigrantes, apostar por la libre elección  
de centro escolar y por la libertad de elección 
de lengua vehicular, resolver las carencias 
materiales de los centros educativos y 
aumentar el número de becas, especialmente 
en estos tiempos de crisis económica.
Si algún día somos decisivos 
en el gobierno de El Prat apostaremos 
por la gratuidad de los libros de texto. 
Promoveremos la construcción de un centro 
educativo privado de alta calidad ya que 
existe una gran demanda no resuelta  
de ese servicio. Construiremos dos nuevas 
guarderías públicas para abordar el actual 
déficit de plazas. Negociaremos con  
la Generalitat de Catalunya la ampliación 
de la oferta de módulos profesionales y 
más plazas en la Escuela Oficial de Idiomas. 
También impulsaremos convenios para 
albergar estudios oficiales universitarios, 
que también nos los merecemos. 
tenemos que apostar por  
la excelencia y olvidarnos de la mediocridad. 
Daremos un gran salto cualitativo.

www.antoniogallego.blog.com.es

Bona Festa
Com cada any, quan tot just  
els pratencs i pratenques hem reprès  
les nostres activitats laborals i escolars 
després de les vacances estiuenques, ens 
disposem a fruir de la nostra Festa Major.  
Aquest anys però amb una novetat,  
el curs escolar comença una setmana abans  
i la nostra Festa queda més allunyada 
de l’inici escolar. Aquesta iniciativa, si bé 
representa una millora per a la dinàmica 
escolar a la nostra ciutat, no ho és tant  
per a la dinàmica familiar que tindrà  
la compensació d’aquest invent de setmana
blanca a meitat de curs del conseller Maragall.
Aquesta modificació del calendari 
escolar crea a les institucions municipals  
un nou repte i una nova obligació. Ara caldrà 
donar resposta des de la institució municipal 
a aquesta decisió poc meditada i polèmica. 
Ja hi podem començar a treballar.
Després de la Festa, amb els nens 
i nenes a l’escola, amb algun xàfec o ruixat 
important i amb un dia més curt, és quant 
comença a tots els efectes la tardor. La Festa 
Major del Prat posa fi definitivament a l’estiu. 
Enguany la crisi ens continuarà acompanyant 
i aigualirà a molts ciutadans la Festa. 
De ben segur que l’equip de govern 
ha preparat un bon conjunt d’actes  
que omplin les expectatives de petits  
i grans, de joves i no tant joves, d’alternatius 
i d’integrats.  La crisi també tindrà efectes 
sobre el conjunt d’actes de la nostra Festa 
però la il·lusió i les ganes que hi posen  
les entitats i els ciutadans que preparen  
i organitzen els actes segur que compensarà 
amb escreix els seus efectes. Perquè  
les ganes i la il·lusió dels ciutadans  
són el que fa possible que any rere any  
la Festa Major sigui un punt de referència  
a la nostra ciutat. 
Passeu-ho bé.

http://blocs.esquerra.cat/joancamps
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Rafael Duarte MolinaJosé García Pérez

portAveuS
DelS grupS
MuNiCipAlS

El 29 de septiembre
A pocos días del final de nuestra 
Festa Major, los sindicatos mayoritarios 
han convocado una huelga general.
las huelgas generales  
son convocatorias muy poco frecuentes. 
Desde la recuperación de las instituciones 
democráticas, en contadas ocasiones se han 
puesto en marcha convocatorias de este tipo. 
A diferencia de las huelgas reivindicativas 
que pueden darse en empresas  
o sectores productivos, ésta es una 
convocatoria que tiene un marcado 
acento político. Las huelgas generales 
desbordan el marco meramente laboral y se 
convierten en protestas y reivindicaciones 
que pretenden que se tomen o modifiquen 
determinadas decisiones políticas.
en la situación actual, cuando 
la crisis económica muestra los efectos  
más perniciosos especialmente en  
lo referido a perdida de empleos, resulta 
complicado convocar una huelga general, 
no es el escenario más fácil ni cómodo. Pero 
los sindicatos han estimado que es la única 
respuesta posible ante la reforma laboral 
recientemente aprobada, que se suma  
a los diversos anuncios, rumores  
y especulaciones que se han ido sucediendo 
en los últimos meses (incremento edad de 
jubilación, congelación pensiones, reducción 
beneficios sociales, etc). Realmente,  
nos encontramos en el inicio de un ciclo  
de medidas que constituyen un verdadero  
ataque al estado del bienestar.
resulta paradójico pensar  
que los recursos públicos están siendo 
destinados a salvar las mismas instituciones 
financieras que han generado la crisis,  
al tiempo que se está produciendo  
un desequilibrio en las cuentas del Estado 
que se compensa disminuyendo los gastos 
sociales y tomado medidas que reducen 
los derechos que los trabajadores han 
ido consiguiendo a lo largo del tiempo.

Present i futur
el prat es retroba, desprès  
del mes d’agost, amb la Festa Major,  
un moment important per la ciutat que 
es llença al carrer a gaudir de tota mena 
d’espectacles i a participar en algunes  
de les moltes activitats, de tota mena,  
que s’organitzen, algunes per part 
de diferents entitats i col·lectius, i sense  
les quals la festa no seria el que és.
Són pocs dies, però molt intensos,  
en els quals els carrers agafen un color 
especial, el de la barreja d’homes i dones  
de totes les edats i de tots els barris  
que passegen, xerren i ballen gaudint  
de la festa i del retrobament amb veïns, 
amics i familiars. Esperem que tots la gaudiu.
poques setmanes després,  
els catalans i les catalanes tornarem a exercir 
el dret de decidir les polítiques i els líders
que han d’orientar el nostre present per arribar
a millors cotes de benestar en el futur.  
I la decisió estarà entre CiU, els que creuen 
que Catalunya només la poden representar 
ells i que durant 23 anys van avançar poc  
en autogovern i en millora de la qualitat  
de vida dels catalans, o el PSC, que  
en dos mandats ha apostat per reforçar  
el Govern de Catalunya i per una societat 
més igualitària i avançada col·laborant 
alhora amb els ajuntaments com mai,  
com per exemple a la nostra ciutat:  
nous col·legis, plantes d’osmosi, residència  
i centre de dia per gent gran, línia 9  
del metro, dessalinitzadora, estació 
intermodal, edifici judicial, residència  
per a persones amb discapacitat psíquica...
una ciutat, un país, són quelcom 
més que la suma dels seus habitants,  
són espais amb consciència col·lectiva  
en els quals es transmeten valors decidint  
la manera com afrontarem els reptes 
col·lectius, i amb aquesta idea treballem  
des del PSC, o en la forma  
en què celebrem la Festa Major.
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Tretze nens i nenes sahrauís procedents dels campaments de refugiats 
del desert d’Algèria han passat l’estiu acollits en famílies pratenques, en el 
marc del programa Vacances en Pau. Vídeo a www.elprat.tv

iNfaNTs saHraUÍs

L’associació Prat Gran Comerç va organitzar,  
el primer cap de setmana de setembre, la primera  
Fira Fora Stock, on les botigues oferien, en tendes  
a la pl. de Pau Casals, els últims productes  
de temporada a molt bon preu. Vídeo a www.elprat.tv

fira fora sTock

La tradicional ofrena floral amb motiu de l’Onze de Setembre 
es va celebrar enguany al parc del Fondo d’en Peixo  
per darrer cop, ja que l’any vinent aquest acte institucional 
es farà a la pl. de Catalunya. Vídeo a www.elprat.tv

la DiaDa caNVia De lloc

L’any vinent, l’ofrena floral per la Diada es farà a la pl. de Catalunya, on 
fa pocs dies s’ha instal·lat una escultura al·legòrica dels quatre pals de 
la bandera catalana, obra d’Enric Pladevall. 

escUlTUra Per a la DiaDa

Aquest any han nidificat 140 parelles de gavina corsa als espais naturals 
del delta, traient més de 156 pollets. Tot un èxit de reproducció d’aquesta 
espècie, que a Catalunya només nidificava amb regularitat al delta de l’Ebre.

GaViNa corsa
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Colònies, casals, 
campaments, 
campus, rutes, 
excursions, 
tallers, jocs, 
esports, música... 
Les activitats 
infantils i juvenils 
que cada estiu 
organitza 
l’Ajuntament 
del Prat  
amb la 
col·laboració 
d’entitats 
pratenques 
fomenten  
la creativitat  
i l’aprenentatge 
d’una forma 
lúdica i estiuenca.

acTiViTaTs  

D’esTiU

La platja del Prat ha registrat aquest estiu  
un increment de visites, tant de gent del Prat  
com de municipis del voltant. La tranquil·litat,  
el paisatge i els serveis són els punts més valorats 
per les persones usuàries. Vídeo a www.elprat.tv

la PlaTJa, UN ÈXiT



publiCitAt
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Llei, calendari i portàtils,
novetats del curs escolar

El nou calendari ha fet que el curs co-
mencés una setmana abans, el 7 de 
setembre, tret dels cicles formatius 
de grau superior, de l’Escola Oficial 
d’Idiomes i de les escoles d’adults, que 
ho van fer el dia 14. A canvi, del 
7 a l’11 de març les escoles faran 
vacances.

Al Prat encara hi ha hagut més 
novetats, ja que hem estrenat la 
nova escola del Parc, construïda a 
l’antic camp de futbol del Fondo 
d’en Peixo i que substitueix l’antic 
edifici. L’alcalde, Lluís Tejedor, i el 
conseller d’Educació, Ernest Ma-
ragall, van fer-hi una visita insti-
tucional el 15 de setembre.

A més, durant el segon trimestre del 
curs entrarà en servei la nova escola 
bressol municipal La Blaveta, al c. del 
Tibidabo, que serà la més gran del Prat, 
amb 160 places. També cal fer esment 

del nou gimnàs de l’escola Galileo Gali-
lei, que estarà acabat a finals d’any.

Una altra novetat ha estat l’Institut Esco-
la del Prat, nascut de la fusió entre l’escola 
Sant Cosme i Sant Damià i l’institut Doc-

tor Trueta.  L’alumnat estarà escola-
ritzat en aquest centre dels 3 als 16 
anys amb més i millors garanties 
de continuïtat escolar, tot assegu-
rant un mateix projecte educatiu.

Ordinadors portàtils

Una de les novetats més significati-
ves d’aquest curs serà la incorpora-
ció progressiva d’ordinadors por-
tàtils per a l’alumnat dels primers 
cursos de l’ESO, la introducció de 

El Prat tindrà aquest curs dues escoles noves: la del Parc, que ja funciona, 
i l’escola bressol La Blaveta, que obrirà durant el segon trimestre

Avaluació a 4t d’ESO

Com a novetat, els i les estudiants de 4t d’ESO 
faran a l’abril una prova de competències  
de català, castellà i matemàtiques. La prova, 
com la que es realitza des de fa dos anys  
a 6è de primària, servirà per conèixer  
el nivell acadèmic de l’alumnat a partir 
d’una avaluació externa a tots els centres.

Primer dia  
de classe  
a la nova 
Escola  
del Parc,  
al Fondo 
d’en Peixo.
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Les xifres del curs
[ Enguany s’han escolaritzat  
al Prat un total de 9.021 alumnes 
(l’any passat en van ser 9.131).
 
[ 454 ho han fet en escoles bressol 
públiques, 5.342 a infantil i primària 
(625 a P3), 2.078 a l’ESO, 472  
a Batxillerat i 675 a Cicles formatius
 
[Enguany s’han inforporat dos CFGS: 
Administració de sistemes informàtics 
en la xarxa i Administració i finances, 
tots dos a l’institut Ribera Baixa.

La Policia 
Local  

du a terme 
l’habitual 

desplegament 
de seguretat 
al voltant de 

les escoles. 
A la dreta, 

obres  
de l’escola 

bressol  
La Blaveta.

pissarres digitals i la substitució gradual 
dels llibres de text per llibres electrònics 
a través del projecte eduCAT1x1 (www.

educat1x1.cat). Les famílies paguen 150 
dels 300 € que val l’ordinador i està pre-
vist que el Departament d’Educació de la 
Generalitat pugui oferir beques per a les 
que no ho puguin assumir.

Centres més autònoms

Dins la nova Llei d’educació de Cata-
lunya (LEC) acaba d’entrar en vigor el 

Decret d’autonomia de centres, que 
els permetrà poder tirar endavant el 
seu propi projecte educatiu adaptat a 
les necessitats el seu alumnat i entorn. 
L’autonomia abasta els àmbits peda-
gògics, organitzatius i de gestió de re-
cursos humans i materials. Alhora, tots 
els centres estan subjectes a supervisió 
curricular i a l’avaluació dels resultats de 
rendiments educatius. 

Al llarg del curs, tots els centres elabo-
raran una “carta de compromís educatiu”, 

que signaran les famílies i les escoles per 
potenciar la seva implicació i participació 
en l’educació dels infants i joves. 

Programa d’Activitats 

Com ja és habitual cada inici de curs, 
l’Ajuntament posa a disposició de les esco-
les el catàleg d’Activitats educatives mu-
nicipals, que cobreix un ampli ventall de 
temes: coneixement de la ciutat i l’entorn, 
lectura, activitats artístiques, anglès, parti-
cipació, civisme, sensibilització en clau de 



Formació  
a Ampa i famílies

Dins del programa Pratfamílies  
que elabora l’Ajuntament estan 
previstes diferents accions  
de formació adreçades a  
les Associacions de mares i pares 
d’alumnes (Ampa) i també a famílies 
en general, coordinades des de  
la secció municipal d’Educació.  
Entre altres, es tractaran temes  
com la coeducació, els hàbits 
alimentaris, la televisió o les drogues.

Lliçó inaugural

El 6 de setembre el Teatre Modern  
va acollir un reconeixement  
al professorat i Ampa que porten  
25 anys al Prat, i també a l’alumnat 
amb millors resultats acadèmics  
a postobligatòria. La lliçó inaugural  
la va pronunciar el comunicador 
científic Eduard Punset (la podeu 
escoltar a www.elprat.cat).  
A l’esquerra, Punset, minuts abans  
de pronunciar la conferència,  
va visitar la Casa de la Vila i es va 
entrevistar amb l’alcalde Lluís Tejedor.

Més anglès

La Unió Europea ha concedit al Prat 
una subvenció Comenius Regio 
d’associació amb una regió escocesa, 
amb l’objectiu comú d’introduir 
l’aprenentatge de les llengües 
estrangeres a través de la literatura 
infantil. El projecte durarà dos anys  
i es vol que totes les accions que  
es portin a terme repercuteixin en tota 
la comunitat educativa de la ciutat.
L’Ajuntament, per tant, continua endavant
amb el seu programa “El Prat  
s’obre al món: l’anglès n’és la clau”. 

gènere, pau i solidaritat, esports, educació 
per a la salut, educació viària... 

També cal destacar els plans i progra-
mes específics destinats a tota la xarxa 
educativa de la ciutat (Pla d’Absentisme, 
Informació i orientació per a joves -Punt 
16, foment de la lectura, ensenyament 
de la llengua anglesa...) ❧

Més informació a l’apartat:  

Viure/educació de www.elprat.cat 

Vídeo a www.elprat.tv

Futur centre de logística

El Consell Rector de la Xarxa FP.CAT ha aprovat la candidatura  
del Centre FP.CAT de Logística del Prat, tot validant la seva incorporació 
a la Xarxa de centres de formació professional integrada. 
El Centre vol esdevenir un referent per al sector de la logística,  
a qui adreçarà una oferta formativa que permetrà reconèixer, mitjançant 
una titulació o certificació oficial, les competències assolides en un itinerari 
formatiu que integri els tres subsistemes de la formació professional: inicial, 
ocupacional i contínua (més informació al Centre de Promoció Econòmica).

 A l’esquerra, 
alumnes 
dirigint-se 
a les aules 
de l’Institut 
Ribera Baixa. 
A la dreta, 
famílies a 
l’escola bressol 
La Granota.
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Durant els mesos d’estiu s’ha iniciat el 
trasllat de la Biblioteca Antonio Mar-
tín Sánchez, situada al Centre Cultural 
Remolar, a les noves instal·lacions del 
Cèntric Espai Cultural, a la pl. de Cata-
lunya. Aquest mes de setembre ja s’ha 
començat amb el desmuntatge.

Aquestes tasques han obligat a 
anul•lar el servei de préstec de la biblio-
teca. De fet, aquest servei ja s’havia anat 
restringint a poc a poc al llarg d’aquest 
mes i està previst que es tanqui del tot 

després de la Festa Major. La bibliote-
ca, però, es mantindrà oberta durant 
els mesos que duri el trasllat, així com 
bona part de les activitats que s’hi duen 
a terme, com ara “L’hora del conte” o els 
clubs de lectura.

Horari restringit

Les feines afecten també l’horari de 
l’equipament, que  només obre a la 
tarda entre setmana i els dissabtes de 
10 a 14 h.

Com que els usuaris i usuàries estaran 
uns mesos sense poder treure llibres, 
discs i vídeos en préstec, aquesta duu a 
terme fins a la Festa Major la campanya 
“Gaudeix de la col•lecció de la biblio-
teca... i ajuda’ns a fer el trasllat”. Una 
iniciativa que anima els i les usuàries a 
endur-se a casa fins a un màxim de 30 
documents, que no hauran de tornar 
fins que el Cèntric obri ❧

[ Marta Pérez ]

el cèntric espai cultural, a la pl. de catalunya, on s’ubicarà la biblioteca.

Trasllat 
de la 
biblioteca
El servei de préstec
deixa de funcionar

Primera neteja manual 
voluntària de la platja

[ El 18 de setembre, de 10 a 15 h,  
es va fer la primera neteja manual 
voluntària de la platja. Aquesta 
activitat s’emmarca dins  
la campanya internacional  
Clean up the world, una iniciativa 
de caràcter ambiental impulsada 
per Nacions Unides que aquell cap 
de setmana va aplegar grups de 
voluntaris d’arreu del món disposats 
a netejar el seu entorn més proper.]

Vehicles de recollida 
més silenciosos

[ Alguns dels nous vehicles de 
recollida de residus, els de xassís 
estret, fan més soroll que altres. 
L’Ajuntament ha encarregat a 
l’empresa adjudicatària del servei, 
Urbaser, que faci, conjuntament 
amb el fabricant dels vehicles, 
un estudi per reduir-ne l’emissió 
sonora, que malgrat tot es troba 
dins dels límits legals permesos.]

Botigues centenàries 

[ Tres botigues del Prat han estat 
distingides aquest any per la 
Generalitat per oferir al llarg de més 
de cent anys un servei de qualitat  
i personalitzat a la seva clientela.  
Els establiments guardonats,  
tots ells al c. Ferran Puig, han estat 
Moda Abelló, Farmàcia Fabró  
i Graneria Cal Ramonet del Nara.]
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Además de estrechar la mediana para 
facilitar el paso de los autobuses, en 
Carretera de la Marina también se han 
eliminado o eliminarán cinco giros que 
entorpecían la fluidez y seguridad de 
tráfico y peatones.

Todos los giros que se eliminan suponían 
cruzar ambos carriles de la calle, lo que 
representa un problema de seguridad: la 
disminución de la anchura de la mediana 
para facilitar el paso de autobuses y ca-
miones desproteje peligrosamente el giro 
de los vehículos cuando, en plena manio-
bra, se ven obligados a hacer una parada 
enmedio de la calzada para mirar si deben 
ceder el paso a otro vehículo.

La mayoría de los giros eliminados su-
ponían a menudo atascos, frenazos, boci-
nazos... Algunos de ellos, como el de Pau 
Casals, junto a una escuela, figuraban 
entre los puntos de mayor concentra-
ción de accidentes de la ciudad, gene-
ralmente pequeños choques. Otros giros 
eran utilizados por muy pocos vehículos 
al día, lo que no justificaba su manteni-
miento, más problemático que útil. 
El plano adjunto muestra los giros anu-
lados y, punteadas en verde, sus mejores 
alternativas, siempre fáciles ❧

[ Àlex Gutiérrez ]

C. Marina,
más segura
y fluida

Cinco giros conflictivos
desaparecen para ganar
seguridad en coche y a pie

satur herráiz



el prAt

22
octubre 10

Cases d’en
Puig canvien
de contingut

les cases d’en Puig, vistes des de la pl. de l’agricultura.

Des d’aquest estiu les Cases d’en Puig 
ja no acullen el Centre d’Informació 
Ambiental del Prat. Els serveis que s’hi 
oferien es distribueixen ara a través de 
diferents vies.

A Internet, el departament municipal 
de Medi Ambient comptarà aviat amb 
un web propi, en el qual tindrà un pes 
fonamental els diferents aspectes de 
la lluita contra el canvi climàtic (visiteu 
l’apartat Viure/Medi ambient de www.

elprat.cat).
Les visites escolars i d’altres col·lectius 

al delta es tramiten a través del servei 
municipal d’educació ambiental (tel. 
933709002,  sea@elprat.cat).

S’hi instal·laran
diversos serveis del
departament municipal
d’Igualtat i Ciutadania

La informació sobre els espais naturals 
del delta la trobareu a la web del Con-
sorci de Protecció i Gestió (www.delta-

llobregat.cat) i la informació sobre el 
territori i la seva oferta turística al Cen-
tre d’Informació i Promoció del Delta 

del Llobregat (av. Verge de Montserrat, 
77, www.portadeldelta.cat).

En el proper número d’aquesta revis-
ta trobareu àmplia informació sobre els  
serveis d’Igualtat i Ciutadania que Cases 
d’en Puig acolliran a partir d’ara ❧
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més eficient i econòmic

El Prat compta amb un nou servei que 
s’encarrega de l’enllumenat públic de la 
ciutat. Entre les principals novetats de la 
contracta, adjudicada a l’empresa SECE i 
que es durà a terme durant els propers 
vuit anys, destaca la creació d’un torn de 
nit que controla els 8.000 punts de llum 
que hi ha repartits pel municipi. Això 
permetrà reduir la despesa energètica 
ja que fins ara les tasques per detectar 
els fanals avariats incloïen l’encesa total 
del sistema.
L’empresa adjudicatària també farà tas-
ques de revisió dels 150 quadres elèc-
trics que hi ha a la ciutat i s’encarregarà 

del manteniment de la il•luminació du-
rant les festes majors de cada barri.

Complexos esportius

Una altra millora destacada de la con-
tracta és que inclou l’enllumenat dels 
centres esportius municipals, ja que amb 
l’antic servei calia llogar maquinària es-
pecial per tal de canviar els llums. 

Semàfors amb leds

Els semàfors de la ciutat també entren 
dins del nou servei, com a elements llu-
minosos que són. Tots els semàfors del 
Prat seran renovats abans que acabi 

aquest any per uns de nous amb llums 
tipus led, que aporten una visibilitat mi-
llor i un estalvi energètic superior.  

Millores a Remolar  
i Onze de Setembre

Des d’aquest estiu s’han posat en marxa 
diverses tasques per millorar els punts 
de llum de dues importants artèries com 
són les avingudes Remolar i Onze de Se-
tembre. També s’han substituït els focus 
del camp de futbol del CEM Estruch per 
uns altres més eficients ❧

[ Luis Rodríguez ] 

Aspecte 
nocturn de 
l’av. de l’Onze 
de Setembre, 
amb la 
il·luminació 
renovada.

Augmenten els controls i revisions per reforçar el manteniment del sistema. 
Els semàfors tindran llums tipus led, més visibles i estalviadors d’energia



el prAt

24
octubre 10

La Bolsa de alquiler
logra 145 contratos
Su objetivo es proporcionar más seguridad 
a los propietarios/as y precios  
más asequibles para los inquilinos/as

La empresa municipal de vivienda y 
aparcamiento, Prat Espais, gestiona la 
Bolsa de vivienda de alquiler a fin de in-
crementar la oferta de pisos en El Prat. La 
Bolsa, fruto de un convenio entre Ayun-
tamiento y Generalitat, ha permitido que 
ya se hayan firmado 145 contratos de al-

quiler en la ciudad, lo que ha supuesto el 
alojamiento de más de 325 personas, la 
mayoría menores de 35 años.
La Bolsa concede a los/as propietarias 
cobertura de los posibles impagos de 
los/as inquilinas, que a fecha de hoy 
nunca ha sido necesario utilizar, y un se-

guro multiriesgo para reparar posibles 
daños ocasionados.

También pueden solicitar ayudas, de 
hasta 6.000 euros, para obras de ade-
cuación de la vivienda si luego se alquila 
a través de este servicio.

Precios más asequibles 

Los inquilinos/as pueden acceder a vi-
viendas con cédula de habitabilidad, 
precios más asequibles y contrato sin 
cláusulas abusivas. 

Para poder pagar la renta mensual 
pueden solicitar la Renta Básica de 
Emancipación (jóvenes entre 22 y 30 
años)o la Prestación para el pago del 
alquiler, todas ellas tramitadas por 
Prat Espais.

La mediación

La característica principal de este servi-
cio, sin coste para las partes, es la media-
ción. Con ello se consigue conciliar los 
intereses de las personas propietarias e 
inquilinas ❧

Más de 300 personas,  
la mayoría menores  
de 35 años, han conseguido 
alojamiento en El Prat gracias 
a la Bolsa de alquiler

MÁs De 300 aloJaMieNTos

Los alquileres de la Bolsa 
se ofrecen a precios 
inferiores a los del mercado 
pero con ventajas para 
las y los propietarios

Precios MÁs BaraTos

firma de un contrato de alquiler en Prat espais (www.pratespais.com).
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7a Trobada
de Dones 
al Prat

imatge de la Trobada de Dones de 2009.

Un espai per al creixement personal de 
les dones i la reflexió en matèria de gè-
nere. Això és el que ha permès, un any 
més, la celebració de la Trobada de Do-
nes al Prat. Un esdeveniment consolidat 
al calendari d’actes de la Regidoria de 
les Dones que, en la seva setena edició, 
ha comptat amb unes 120 participants.

El Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
ha estat l’escenari per a la Trobada, en la 
qual s’ha analitzat l’experiència i el co-
neixement de les dones en moments de 
canvi. Ha estat a través d’una conversa 
conduïda per la professora de Sociolo-
gia de la Universitat de Girona, Cristina 
Sánchez, i el director del Prat Comunica-

El col·lectiu “Nosotras”
va clausurar l’acte
amb un espectacle
en clau femenina

ció, Óscar Sánchez. Les assistents, a més, 
han pogut participar en un dels quatre 
tallers de la Trobada adreçats a poten-
ciar l’empoderament de les dones.

Una de les sessions amb més èxit de 
convocatòria ha estat , com ja s’esperava 

per la temàtica a tractar, la conduïda per 
Neus Andreu, llicenciada en dret, sobre la 
generació d’emocions positives com ara 
la creativitat, l’optimisme i la felicitat ❧

[ Ariadna Castillo ] 

Rafa: Tengo 4 archivos de este mismo anuncio que me han llegado via 
servidor, mail... Pongo otra vez el último que me has dicho
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El Ple municipal ha aprovat el Pla Estra-
tègic de Comerç del Prat 2010 – 2013, 
amb l’objectiu d’enfortir el sector del 
comerç urbà i de proximitat per fer-lo 
més dinàmic i competitiu. El Pla recull 
línies d’acció de millora dels comerços 
locals, un projecte de promoció i dina-
mització, i defineix els principals eixos 
comercials de la ciutat (veure plànol).

El Pla és un full de ruta amb una sèrie 
d’objectius i mesures que necessita la 
implicació dels diferents protagonistes: 
els i les comerciants, les entitats de co-
merç i l’Ajuntament.

Mirada al futur

El Pla contempla els futurs desenvolupa-
ments urbans del municipi i el seu efec-
te sobre el comerç, i planteja propostes 
per garantir-ne la integració urbana. 
Igualment, l’arribada del metro impli-
carà una transformació de la relació del 
municipi amb el seu entorn, que reque-
rirà mesures concretes per millorar la 
capacitat d’atracció del Prat, sobretot 
per als i les residents ❧

[ Josep M. Gómez ] 

c. de ferran Puig, a l’eix comercial del Nucli antic, el més veterà del Prat.

Pla
estratègic
pel comerç

Es vol enfortir el model
urbà i de proximitat

Model
mediterrani

En les ciutats mediterrànies 
el carrer és lloc de trobada 
i de relació, i l’activitat 
comercial esdevé  
un element d’atracció.  
El Pla Estratègic de Comerç 
del Prat vol reforçar  
aquest paper del comerç 
com a element de cohesió 
urbana, de vida  
i de dinamisme.
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El Ayuntamiento de El Prat puso en mar-
cha en julio un Plan Extraordinario de 
Empleo, en el marco del Proyecto Im-
puls-Treball del Servicio de Ocupación 
de Cataluña de la Generalitat.

Durante seis meses, 125 personas 
desempleadas de nuestra ciudad, que 
en el momento de la selección no re-
cibían ningún subsidio por desempleo, 
trabajarán contratadas por el Ayunta-
miento en tareas relacionadas con los 
sectores emergentes (tecnologías de 
la información y comunicación - TIC-, 
energías renovables y ahorro energé-
tico) y la rehabilitación de viviendas y 
equipamientos públicos. La jornada la-
boral es de 24,5 horas semanales y la 

remuneración se situa entre 748 y 897 
euros mensuales

Cursos de formación

Los y las participantes en el Plan combi-
nan el trabajo con cursos de formación 

para mejorar su calificación. Harán unas 
100 horas de formación profesionaliza-
dora (energías renovables, sostenibili-
dad en construcción) y en habilidades 
transversales (gestión informática, me-
dio ambiente, etc.).

Las personas contratadas trabajan 
en diferentes áreas y servicios muni-
cipales, donde desarrollan proyectos 
de digitalización y archivo de docu-
mentación y expedientes municipales, 
sensibilización y alfabetización en TIC, 
mejora y mantenimiento de equipa-
mientos públicos, mantenimiento de 
equipamientos deportivos, y optimiza-
ción y sostenibilidad de la red de agua 
(convenio con Aigües del Prat) ❧

Trabajadores del Plan de empleo, promovido por la Generalitat en colaboración con los 
ayuntamientos, pintando la valla de la escuela charles Darwin.

Se pone en marcha un plan 
extraordinario de empleo local
Comenzó el pasado mes de julio y dará trabajo durante seis meses a 125 personas  
de nuestra ciudad que estaban en paro y no recibía ninguna prestación por desempleo

Portal de empleo

La Generalitat ha puesto en marcha 
en Internet el portal Feina Activa 
(www.feinaactiva.gencat.cat), 
con ofertas de empleo público 
y privado disponibles para las 
personas que buscan trabajo.

Los trabajos están relacionados 
con los sectores emergentes 
de la economía, como 
nuevas tecnologías, energías 
renovables y ahorro energético

ecoNoMÍa De fUTUro

Una parte de las personas 
contratadas realizan tareas  
de rehabilitación  
de viviendas y equipamientos 
de titularidad o uso público

eQUiPaMieNTos PÚBlicos

Cada trabajador / a hará 
100 horas de formación 
profesionalizadora y  
en habilidades transversales 
para mejorar su calificación

forMaciÓN Para TraBaJar



Marina Rivadulla, 
Pregonera de la Festa Major  
i directora de l’Escola de Persones  
Adultes (EPA) Terra Baixa

No és una persona famosa, ni mediàtica,  
ni ha nascut al Prat, però la Marina 
Rivadulla, aquest any, és la pregonera 
de la Festa Major, perquè és una dona 
compromesa amb el Prat i la seva gent  
des de fa més de trenta anys. Durant 
aquest temps ha estat una de les ànimes 
que ha treballat i ha impulsat una gran 
tasca social i pedagògica a través  
de l’Escola de Persones Adultes Terra Baixa. 
Des de finals dels anys 70 ha estat 
treballant en els àmbits de l’educació,  
la cooperació i la política al Prat.  
És una dona compromesa, forta,  
amb conviccions que l’han dut a emprendre 
aventures agosarades i valentes. 
“Tots aprenem de tots. Les persones 
m’han aportat molt”, ens explica.

“L’Escola 
de Persones 
Adultes Terra 
Baixa sempre 
ha volgut 
formar part 
activa de la 
vida del Prat”
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Com vas arribar al Prat?
Vaig assistir a un curs sobre la metodologia de 
l’alfabetització alliberadora, de Paulo Freire, i es van 
crear grups de treball als diferents barris de l’àrea 
metropolitana de Barcelona per detectar l’índex 
d’analfabetisme de la població. Es va aconseguir 
que es nomenés, per primera vegada a Catalun-
ya, professorat per impartir classes d’educació de 
persones adultes als barris de l’àrea metropolitana 
de Barcelona amb l’índex més alt d’analfabetisme: 
Sant Cosme, la Mina, el Camp de la Bota, la Pero-
na, Can Puigjanet, Can Serra, Sant Roc...

Com era?
Estava tot per fer... Era l’inici dels ajuntaments 
democràtics. La primera tasca va ser anar casa 
per casa a Sant Cosme per detectar l’índex 
d’analfabestisme i després oferir la possibilitat 
d’anar a l’escola. La veritat és que va ser un èxit. 
Per començar ens van cedir unes aules a l’escola 
Sant Cosme i Sant Damià i allà va començar 
l’escola d’Adults del Prat. 

Com et senties?
Llavors era molt “pardilla”, però estava total-
ment motivada socialment i treballava amb mol-
ta gent que també es dedicava a aquest àmbit. 
Varem començar a coordinar-nos, a prioritzar 
nivells d’alfabetització i de graduat escolar.  Eren 
temps difícils, però l’EPA Terra Baixa ha lluitat al 
llarg d’aquestes tres dècades i ha anat creixent 
gràcies al suport, l’esforç i la il·lusió de tota la 
comunitat educativa.

Hi havia demanda social?
Sí, molta; per això va sorgir amb tanta força. 
L’educació de persones adultes es va iniciar 
als barris més desafavorits, on hi havia major 
concentració de persones adultes en situació 
d’analfabetisme o sense titulació bàsica.

Quines eren les motivacions de l’alumnat 
que havia de fer l’esforç d’aprendre?
Estàvem en plena societat industrial. La gent vo-
lia aprendre més; les dones anaven sortint del 
silenci, volien tenir formació. 

En aquests anys, l’Escola de Persones 
Adultes Terra Baixa ha canviat diverses 
vegades d’ubicació, fins arribar a l’actual. 
És la definitiva?
No sé si és la definitiva, però el que dic és que 
ara estem en unes bones condicions, sobretot 
després de la remodelació i reforma que vàrem 
acabar l’any passat. Ara, l’EPA Terra Baixa té un 
local molt digne, situat a la plaça dels Pirineus.

De qui depèn, aquesta escola?
De la Generalitat de Catalunya, del Departament 
d’Educació. Haig de dir que l’Ajuntament del 
Prat sempre, des de l’inici, ha estat absolutament 
compromès amb el nostre projecte i ha estat un 
dels impulsors i col·laboradors més entusiastes, i 
aquest entusiasme ens arribava dels càrrecs po-
lítics però també del personal tècnic.

All llarg d’aquests anys han anat canviat 
el perfil de l’alumnat? 
Sí, molt. Ara gairebé no hi ha casos d’analfabe–
tisme entre la població autòctona; per tant, les 
demandes són diferents. El centre intenta donar 
respostes noves.

Quina és la demanda actual?
L’alumnat comprèn persones de diferents edats, 
diverses procedències i diferents situacions per-
sonals i socials. En els darrers anys s’ha produït 
un augment significatiu de joves i de persones 
estrangeres immigrants. La diversitat generacio-
nal, més que ser una font de conflictes, implica 
un enriquiment mutu, una ampliació de les re-
lacions socials i la possibilitat de conviure amb 
persones de diferents edats i de conèixer-les. La 
pluralitat cultural també és molt enriquidora: el 
coneixement d’altres maneres de viure i entendre 
la vida i l’intercanvi amb persones d’altres cultu-
res ajuden a relativitzar els punts de vista propis 
i obren noves perspectives d’ensenyament-apre-
nentatge. La gran demanda ara és el graduat de 
secundària, la preparació per a l’accés als cicles 
formatius i també l’aprenentatge de les llengües 
catalana i castellana. 

Res a veure amb l’inici, no?
És veritat, la societat s’ha desenvolupat i ara les 
necessitats són unes altres. Anem evolucionant... 

Estàs contenta amb la teva vida?
Sí, n’estic. Malgrat que vaig arribar al món de 
l’educació quasi per casualitat, perquè jo volia estu-
diar medicina. És un tòpic dir que si tornés a néixer, 
tornaria a ser mestra i a fer les mateixes coses.

Què et sembla ser pregonera de la ciutat?
Pot ser una bona oportunitat per donar a 
conèixer més bé l’educació de persones adultes, 
i penso que l’Ajuntament m’ho ha proposat a mi 
en representació d’un col·lectiu docent. Encara 
que això de parlar en públic ho porto fatal, però 
m’agrada la festa i sobretot compartir la meva 
experiència. Bé, espero sortir-me’n.  ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“Davant les noves 
necessitats que  
s’han anat plantejant, 
el centre Ribera Baixa 
ha intentat donar 
respostes noves”

“En els darrers 
anys s’ha produït
un augment significatiu 
de joves i de persones
estrangeres 
immigrants”

“L’educació de 
persones adultes es 
va iniciar als barris 
més desafavorits, on 
hi havia més persones 
adultes en situació 
d’analfabetisme o 
sense titulació bàsica”
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AE Prat i CB Prat
engeguen motors

L’Associació Esportiva Prat de futbol 
ja va començar la temporada a finals 
d’agost amb el repte de repetir la sensa-
cional campanya de l’anterior a la Terce-
ra Divisió, que es va culminar amb la dis-
puta d’una promoció d’ascens a Segona 
B per primera vegada a la història.

L’equip ha canviat d’entrenador i ara 
és Miguel López qui porta les regnes. 
També han marxat jugadors com Cirio 
i han arribat noves incorporacions com 
Fran Arévalo o David Haro. Es manté 
part del bloc de la campanya anterior, 
amb homes com Jaime, Toni, Lara o Alex 
Pérez. El llistó està molt alt, però des del 
club esperen poder repetir l’éxit.

Canvis al CB Prat

A la lliga LEB Plata, el Club Bàsquet Prat 
ha incorporat a Carles Duran com a nou 
entrenador. Duran ja havia estat entre-
nador del conjunt pratenc i hi torna 
després d’haver estat ajudant de Sito 
Alonso a la Penya. Arriben també incor-
poracions com Joan Tomàs i César Bra-
vo, i continuen homes com Jordi Llorens, 
Jaume Comas i Gerbert Martí. D’altra 
banda, la competició de LEB Plata torna 
a la normalitat amb un sol grup ❧

Més informació a:  

www.aeprat.com i www.cbprat.net

[ José David Muñoz ] 

Esports i ràdio

El Prat Esports, el programa 
d’esports d’El Prat Ràdio,  
us ofereix una àmplia cobertura  
dels equips del municipi. Dissabtes  
i diumenges, al 91.6 M i per Internet 
a través de www.elpratradio.com

Els dos principals equips del Prat, l’AE Prat en futbol i el CB Prat en bàsquet, 
ja estan preparats per a les temporades que tot just comencen a caminar



FlAix eSportS
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El conjunt entrenat per Juan Padilla 
intentarà repetir l’èxit de la campanya 
anterior, on va acabar setè, i provar 
de fer-se amb la zona alta de la taula.

UNificaciÓN PraT

El conjunt benjamí  
va disputar la final del Torneig 
de Penyes del FC Barcelona 
al Camp Nou. Va perdre 
per 3 a 2 contra el Caracas, 
de Veneçuela, després 
d’haver superat rivals com 
l’Antiguoko i l’Atlètic Segre.

escola De fUTBol  
PraT BlaUGraNa

L’estiu ha vist néixer  
una nova entitat esportiva, 
l’Sporting Alcalá Prat,  
que sorgeix de la unió  
del Futbol Sala Casa Alcalá 
i l’Sporting Prat 77. Arriba 
amb dos equips sèniors 
i dos equips de base.

fUTBol sala

L’equip de Lliga Nacional ja ha començat el seu camí en la seva tercera temporada 
a la categoria. Enguany, canvia d’entrenador i Agustín Vacas dirigirà l’equip.

JUVeNil ae PraT
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El CB Prat Femení s’estrena a la Primera Catalana,  
la màxima categoria que ha tingut mai un equip femení 
de bàsquet del municipi. Vídeo a www.elprat.tv

BàsQUeT feMeNÍ
El patinòdrom del Complex Esportiu Municipal Estruch va ser 
la seu d’una nova edició de la Lliga Nacional de Patinatge.

PaTiNaTGe

El diumenge  
26 de setembre 
se celebrarà  
una nova edició 
de la Cursa 
Popular del Prat, 
dins dels actes 
esportius de  
la Festa Major.

cUrsa PoPUlar
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Videobloc,  
Facebook, Twitter

Al Prat tenim moltes formes d’informar-
nos de l’actualitat local a través dels di-
ferents mitjans audiovisuals presents a 
Internet: www.elpratradio.com, www.el-
prat.tv, i el contingut informatiu del web 
municipal www.elprat.cat.

Durant aquest mes l’Ajuntament ha 
augmentat la seva activitat a Internet 
amb la creació de comptes a les dues 
xarxes socials més importants: Facebook 
i Twitter (@elprat_cat). La presència en 
aquestes dues plataformes 2.0 permet, 
a més, noves possibilitats d’interacció.

Mira què diu l’alcalde
L’alcalde del Prat, Lluis Tejedor, també 
ha encetat aquest mes una nova forma 
de comunicació amb la ciutadania a tra-
vés d’un videobloc on, cada setmana, 
ofereix les seves reflexions personals. 
Aquest videobloc es pot veure des de 
www.elprat.cat.

En definitiva, diverses formes d’estar 
perfectament informats de tot allò que 
succeeix al Prat, el nostre lloc al món ❧

[ Òscar Sánchez ] 

Els mitjans de comunicació municipals 
aposten per Internet i les xarxes socials

Una xarxa social virtual  
que permet afegir gent  
com a amics i enviar-los  
missatges, compartir 
enllaços, fotos, vídeos, etc.

QUÈ És faceBook

Servei de microblogging que 
permet publicar missatges  
de text d’una longitud màxima 
de 140 caracters (també  
permet enllaços i fotos)

QUÈ És TwiTTer

Fotos del Prat 
al Flickr

Les xarxes socials, en les quals 
l’Ajuntament està present de 
manera molt activa, ens permeten 
donar a conèixer i dinamitzar  
les activitats que tenen lloc a  
la nostra ciutat. Amb el propòsit 
de poder compartir les fotografies 
d’aquests esdeveniments,  
des del passat mes d’abril aquestes 
imatges estan disponibles  
al web de l’Ajuntament (ww.elprat.
cat). Només cal clicar damunt  
del bàner “Fotos del Prat al Flickr”.
Veureu que les imatges estan 
organitzades per àlbums fotogràfics 
i que una vegada localitzada  
la fotografia que us interessi,  
podeu descarregar-la en diversos 
formats, segons les vostres 
necessitats. També hi apareixen 
les fotografies que anem 
publicant en aquesta la revista.

imatge del videobloc setmanal de l’alcalde lluís Tejedor, iniciat aquest mes.
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CiNeMA CApri

Lope
[ Director: Andrucha Waddington
[ Guió: Jordi Gasull, Ignacio del Moral,  
Juan Vicente Riuve
[ Fotografia: Ricardo della Rosa
[ Música: Fernando Velázquez
[ Intérprets: Alberto Ammann, Antonio  
de la Torre, Juan Diego, Leonor Watling,  
Luis Tosar, Pilar López de Ayala, Ramón Pujol
[ Durada: 109 minuts

Lope de Vega in love
Amors i desventures d’un futur geni de la ploma

El jove Lope torna a Madrid després 
d’uns anys combatent amb l’Armada 
espanyola. La seva mare, a qui escrivia 
explicant-li els seus suposats èxits, mor 
abans de descobrir l’engany. Sense di-
ners, s’ha de valdre del seu enginy i ta-
lent per tirar endavant. Dues dones es 
posaran en el seu camí.

Un mina per explotar

En un món globalitzat, els mites i els 
arguments cinematogràfics ens arri-
ben, majoritàriament, de la cultura an-
glosaxona. Al marge de comptades ex-
cepcions de dubtosos resultats (Tirant 
lo Blanc de Vicente Aranda o 1492, una 
obra d’encàrrec signada per Ridley Sco-
tt, per posar dos exemples) i alguna de 
notable (El perro del hortelano de Pilar 
Miró), resten inèdites la història i la lite-
ratura dels diferents regnes de la penín-
sula ibèrica.

Un gran talent 

Lope no vol ser un relat que ens aproxi-
mi al talent literari de l’autor d’obres tan 
imprescindibles com El alcalde de Za-
lamea. Lope és un relat que pretén, per 
sobre de tot, entretenir al públic d’un 
ampli ventall d’edats, utilitzant recursos 
que tenen com a inspiració més que evi-
dent Shakespeare in Love (1998) de John 
Madden.

Aroma televisiva

Magnífic el ventall de grans actors que 
conformen el repartiment i que fan creï-
ble una història que, malgrat l’alt cost de 
producció, sembla a estones condicio-
nada pel seu previsible futur televisiu, 
ara que totes les cadenes intervenen en 
el cinema.

Amb tot, Lope no és ni molt menys 
una proposta menor i té prou elements 
d’interès per atreure al públic interessat 
en el personatge i al que només busca 
una pel·lícula d’aventures ❧

[ Marga Gómez ]

algú del 
prat  
et recomana  
un llibre

El fantasma  
de la biblioteca
[ Jordi Sierra i Fabra 
[ Ed. Cruïlla
[ Barcelona, 2003
[ www.sierraifabra.com

“Alumnes d’una escola han 
decidit fer una obra de teatre 
sobre un llibre que els ha 
encantat, La biblioteca dels llibres 
buits. Aquesta serà l’estructura  
de l’obra: uns nens troben 
un llibre vell a la biblioteca 
i alliberen un fantasma que fa 
que les lletres dels llibres caiguin. 
Però resulta que cap d’ells  
no va proposar aquesta idea, 
sinó un home vell  
i misteriós que, a més, 
vol participar a 
l’obra.  Decideixen 
que val més deixar-lo
participar... ” ❧

[ Sergio Román 
i Carlos Ramos, 

membres del Consell 
dels Infants del Prat ]
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En els propers dos mesos, la secció de 
Salut Pública de l’Ajuntament del Prat 
continuarà amb la vigilància dels espais 
públics on pugui acumular-se aigua. Cal 
recordar que el medi aquàtic és on pro-
liferen les larves dels mosquits. 

El Baix Llobregat, i més concre-
tament la zona del delta, és un dels 
llocs del món on l’Administració fa un 
esforç més intensiu per controlar les 
poblacions de mosquits. Aquest any 
2010, dins el terme municipal del Prat 
s’arribaran a tractar més d’11.000 punts 
contra la cria de mosquits en espais pú-
blics, a càrrec del Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal.
Al marge d’aquests tractaments, 
la ciutadania no ha de baixar la guàrdia, 
ja que l’Administració pot controlar els 
espais públics, però no els privats. És del 
tot necessària la col·laboració de tots i 
totes. No hem d’oblidar que en molts 
casos els punts de cria estan a l’interior 
de propietats privades i, per això, cal 
evitar les acumulacions d’aigua (reci-
pients a l’exterior, espais soterrats que 
s’inunden, etc).
La prevenció és el millor mètode 
per al control dels mosquits, ja que és més 
important i efectiu evitar la posta d’ous i 
el creixement de les seves larves aquàti-
ques i eliminar tots els punts d’aigua on 

pot créixer, que no pas eliminar després 
els mosquits adults. No podem fer des-
aparèixer els mosquits, però entre tots 
podem tenir-los més controlats  ❧

Més informació a http://www.elbaixllobregat.

net/mosquitigre/

Hem d’evitar les acumulacions d’aigua.

Prevenció
per al
control de
MOSQUITS
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Casa de Aragón 
del Prat
[ Av. Josep Anselm Clavé , 39
[ Tel. 933700902
[ casadearagon@terra.es
[ www.casadearagon.
entitatsdelprat.cat

E

socis i sòcies de la casa de aragón a la nova seu de l’avinguda de Josep anselm clavé.

Casa de Aragón del Prat,
una entitat oberta a tothom
La Casa de Aragón estrena nova seu a l’avinguda de Josep Anselm Clavé  
(“la rambla”) i ja té les portes ben obertes per a tothom qui hi vulgui entrar

Aquesta entitat es va forjar a les festes 
del Pilar de l’any 1980. Va ser l’any 1981 
quan es va fundar oficialment. L’objectiu 
d’aquesta associació ha estat, al llarg 
dels anys, acollir a totes les persones 
procedents de l’Aragó i a tots els pra-
tencs i pratenques que s’han interessat 
per fomentar la cultura aragonesa.  Avui 
en dia compta amb més de 100 socis i 
sòcies que col•laboren en difondre els 
costums aragonesos i participen en 
moltes altres activitats. 

La música, protagonista

A la Casa de Aragón es pot aprendre a 
cantar i ballar la jota, a toca la bandúrria 

o la guitarra, o formar part de la Xaran-
ga, que es va crear l’any 1992 i des de 
llavors participa en els principals actes 
festius del Prat. Només cal aprendre una 
mica de música i tenir moltes ganes de 
divertir-se.

Festa del Pilar

Al mes d’octubre celebren les festes del 
Pilar amb un seguit d’activitats i al maig 
organitzen el Festival de la Jota. A més 
a més, es reuniexen cada any, en una 
ciutat diferent, amb totes les Casas de 
Aragón de tot el món per divertir-se i 
compartir experiències. Enguany es van 
trobar al poble d’Aínsa. 

Vols fer-te’n soci/sòcia?

Els socis i sòcies de la Casa de Aragón 
t’estan esperant a la nova seu. Et pots 
apuntar a les diferents activitats o, sim-
plement seure en una de les taules i gau-
dir d’una partida de cartes i de molt bona 
companyia. Si els vols conèixer en acció, 
no et perdis les actuacions previstes per 
a aquesta Festa Major. Pots acompanyar 
la Xaranga pels carrers de la ciutat o as-
sistir a la Mostra Folklòrica a la plaça de 
Louis Braille. Un any més, les jotes emo-
cionaran la nostra ciutat. Riau riau!  ❧

[ Elena Asensio ]

l mes de maig 
de l’any vinent 
celebraran el seu  
30 aniversari. Són una 
de les entitats més 
antigues de la ciutat 
i amb més renom.
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