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El primer diumenge 
d’octubre es va celebrar, als Espais Naturals del Prat, 
el Dia Mundial dels Ocells, amb un munt d’activitats diferents 
com l’observació de l’anellament científic d’aus, visites guiades 
als àmbits on viuen i nien, explicació de contes sobre els ocells 
del món, tallers de treballs manuals, passeigs en bicicleta pels 
Espais Naturals del Riu, gimcanes familiars i alliberament de 
fauna salvatge. Però les activitats continuaran durant tota la 
tardor, ja que la celebració del Dia Mundial dels Ocells ha estat 
només el tret de sortida. Podeu 
consultar tota la relació d’actes 
previstos al web del Consorci 
per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais Naturals del Delta, 
www.deltallobregat.cat. 
D’altra banda, podeu veure 
un vídeo sobre el passat 
Dia Mundial dels Ocells 
a www.elprat.tv ❧

A www.deltallobregat.cat 
trobareu totes les 
activitats previstes 
per a aquesta tardor 
als Espais Naturals

TARDOR AL DELTA

L’alliberament 
d’aus és una de 

les activitats més 
espectaculars i 
que, per tant, 

congreguen més 
gent, sobretot 

infants. 
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La plataforma de 
contenedores del muelle Prat del puerto de 
Barcelona se inauguró el 27 de septiembre. La nueva terminal, 
construida y operada por Tercat, filial del grupo chino Hutchison, 
en el término municipal de El Prat, pretende ser la principal 
puerta de entrada a Europa de los tráficos marítimos procedentes 
de Asia. En una primera fase podrá manipular 2,6 millones 
de contenedores al año. Pese a todo, sus accesos ferroviarios 
todavía son provisionales, lo que criticó el alcalde de El Prat, Lluís 
Tejedor, en su parlamento 
durante la inauguración:  
“No se puede aceptar que 
el Estado siga construyendo 
trenes de alta velocidad 
para pasajeros —muy 
pocos, por cierto—, mientras 
desatiende inversiones 
estratégicas como ésta”.  Vídeo 
en www.elprat.tv ❧

Una de las 
grúas gigantes 
del muelle 
Prat (obsérvese 
el autocar de 
la base). Abajo, 
el alcalde 
de El Prat, 
Lluís Tejedor, 
saluda al 
presidente de 
la Generalitat, 
Artur Mas, 
en presencia 
del rey y de 
la ministra 
de Fomento, 
Ana Pastor.

Los accesos ferroviarios 
al muelle Prat son 
provisionales, a la espera 
de que el Ministerio de 
Fomento los construya

Sin ACCESOS fERROviARiOS
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Equipaments públics i 
cohesió social

C

Construir equipamientos públicos de calidad es una de las maneras que las administraciones tenemos al alcan-
ce para facilitar la cohesión social y la educación de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Estos dos valores son 
absolutamente necesarios para poder avanzar y evolucionar hacia una sociedad digna, justa y feliz.

Este es el caso del Cèntric, Espai Cultural, y de la Biblioteca Antonio Martín. La Diputación ha hecho una en-
cuesta que ha puesto de manifiesto el alto grado de uso que se hace de este equipamiento y la satisfacción de 
sus usuarios. Este estudio sólo constata lo que ya se ve a simple vista si paseas por el Cèntric: muchos jóvenes 
que están estudiando, leyendo o utilizando ordenadores y tecnologías del equipamiento; padres y madres con 
hijos en “L’hora del conte” o en la biblioteca parar los más pequeños; ancianos que leen el periódico en un 
espacio confortable, mientras toman el sol que entra por los ventanales; personas que aprenden a utilizar el 
ordenador... Todo ello, una muestra de lo que somos como pueblo: personas de diversas edades y condiciones 
que se encuentran e interactúan en un espacio común.

Tenemos pocos recursos, muchos menos que hace unos años, pero las administraciones tenemos que hacer 
el esfuerzo, racional y medido, de continuar creando lugares de encuentro, equipamientos y espacios públicos 
que generen comunicación entre vecinos, que posibiliten el reencuentro de la gente de la ciudad, la conver-
sación intergeneracional y las actividades educativas. 

Esta es la manera de hacer crecer nuestra comunidad. El Cèntric y la Biblioteca Antonio Martín son un éxito 
de los miles de usuarios que desarrollan actividades de todo tipo; este componente humano es la mejor ex-
presión de este equipamiento.

onstruir equipaments públics de qualitat és una de les maneres que les administracions tenim a l’abast per 
facilitar la cohesió social i l’educació dels nostres ciutadans i ciutadanes. Aquests dos valors són absoluta-
ment necessaris per poder avançar i evolucionar cap a una societat digna, justa i feliç.

Aquest és el cas del Cèntric, Espai Cultural, i de la Biblioteca Antonio Martín. La Diputació ha fet una 
enquesta que ha posat de manifest l’alt grau d’ús que es fa d’aquest equipament i la satisfacció dels seus 
usuaris. Aquest estudi només constata el que ja es veu a simple vista si passeges pel Cèntric: molts joves 
que estan estudiant, llegint o utilitzant ordinadors i tecnologies de l’equipament; pares i mares amb els fills 
a L’hora del conte o a la biblioteca per als més petits; gent gran que llegeix el diari en un espai confortable, 
mentre pren el sol que entra pels finestrals; persones que aprenen a utilitzar l’ordinador... Tot plegat, una 
mostra del que som com a poble: persones de diverses edats i condicions que es troben i interactuen en 
un espai comú. 

Tenim pocs recursos, molts menys que fa uns quants anys, però les administracions hem de fer l’esforç, 
racional i mesurat, de continuar creant llocs de trobada, equipaments i espais públics que generin comu-
nicació entre veïns, que possibilitin el retrobament de la gent de la ciutat, la conversa intergeneracional i 
les activitats educatives. 

Aquesta és la manera de fer créixer la nostra comunitat. El Cèntric i la Biblioteca Antonio Martín són un 
èxit dels milers d’usuaris que hi desenvolupen activitats de tota mena; aquest component humà és la millor 
expressió d’aquest equipament.

Lluís Tejedor 
L’alcalde

Tenim pocs recursos, molts 
menys que fa uns quants 
anys, però les administracions 
hem de fer l’esforç, racional i 
mesurat, de continuar creant 
llocs de trobada, equipaments 
i espais públics que generin 
comunicació entre veïns, 
conversa intergeneracional i 
activitats educatives. 

Tenemos pocos recursos, 
muchos menos que hace unos 
años, pero las administraciones 
tenemos que hacer el esfuerzo, 
racional y medido, de continuar 
creando lugares de encuentro, 
equipamientos y espacios 
públicos que generen 
comunicación entre vecinos, 
conversación intergeneracional 
y actividades educativas. 
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Les 4 claus

[1]

L’equipament treu una nota 

de 8,5 gràcies a l’estat 

de les instal·lacions, la 

neteja, el tracte personal, 

el servei de préstec i el 

disseny dels espais.

[2]

La majoria de les persones 

que van a la biblioteca ho 

fan per motius d’oci (el 64%), 

mentre que el 31% hi van 

per estudiar i només el 4% 

per motius professionals.

[3]
L’ús de les noves tecnologies 

a la biblioteca és molt 

alt. Gairebé el 20% 

d’usuaris/àries es connecten 

habitualment al wi-fi del 

Cèntric, mentre que un altre 

26% ho fan ocasionalment.

[4]
Només la meitat de les 

persones van soles a la 

biblioteca. L’altra meitat hi 

va amb els fills, néts, amics... 

Ha esdevingut un punt 

de trobada molt habitual 

per a la gent del Prat.

La Biblioteca Antonio Martín, situada al 
Cèntric, Espai Cultural, és la més ben 
valorada pels seus usuaris i usuàries 
d’entre totes les biblioteques de la pro-
víncia de Barcelona, amb una nota glo-
bal de 8,5 sobre 10.

Els aspectes més valorats i que donen 
una nota tan alta a la biblioteca del Prat 
són l’estat de les instal·lacions, la neteja, 
el tracte personal, el servei de préstec i 
el disseny dels espais. L’aspecte pitjor 
valorat, però que tot i així aconsegueix 
una puntuació notable del 7,1, és la dis-
ponibilitat d’ordinadors.

Així es desprèn de la darrera enquesta 
realitzada per la Diputació, que en el cas 

del Prat s’ha fet a unes 400 persones de 
més de 14 anys, empadronades al muni-
cipi i amb carnet de la biblioteca.

L’oci, principal motiu 
per anar-hi

D’aquest estudi es desprenen una sèrie 
de conclusions interessants. Per exem-
ple, la majoria de les persones que van a 
la biblioteca ho fan per motius d’oci (el 
64%), mentre que el 31% hi van per es-
tudiar i només el 4% per motius profes-
sionals. Respecte d’enquestes anteriors, 
la motivació de l’oci ha crescut, fet que 
reforça la vocació de la Biblioteca Anto-
nio Martín de ser un punt d’activitats i 

La biblioteca 
del Prat, la més 

ben valorada
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de trobada i socialització de la població. 
Aquest aspecte també queda reflectit 
en la dada que el 20% de les persones 
usuàries solen anar a la biblioteca amb 
els fills, i el 19% amb als amics. Només 
la meitat acostumen a anar-hi soles. 
Amb tot, la principal activitat que es fa 
a la biblioteca és la recerca i consulta 
d’informació.

D’altra banda, l’ús de la biblioteca per part 
de les persones que tenen el carnet és 
molt freqüent. Així, el 58% hi van almenys 
un cop al mes, essent les tardes dels dies 
entre setmana la franja horària amb més 
concurrència. Però la dada més significa-
tiva és que el 83,5% de les persones en-
questades diu que van a la biblioteca de 

manera regular durant tot l’any. Un dels 
aspectes més destacats de l’enquesta és 
l’ús de les noves tecnologies per part dels 
usuaris i usuàries de la biblioteca. Gairebé 
el 20% es connecten habitualment al wi-fi 
del Cèntric, mentre que un altre 26% ho 
fa ocasionalment. A més, gairebé la meitat 
diuen que consulten el web de la bibliote-
ca (www.biblioteca.elprat.cat) ❧

Ús freqüent

Francisca García

“Yo soy usuaria de la Sala @tic. 
Hice un cursillo para aprender a 
utilizar Internet y vengo a revisar 
mi correo y a consultar las dudas 
que tengo a la 
persona que 
se encarga de 
este servicio. 
También 
vengo con mis 
nietas, vamos 
a la sala de 
lectura infantil 
y dibujan.” 

Josep Maria Puig

“Vinc gairebé 
cada dia a la 
sala de lectura, 
a llegir els diaris 
que m’agraden. 
Aquesta 
biblioteca és 
el millor que 
s’ha fet al Prat 
en molts anys.  
També sóc usuari 
del servei d’Internet i del préstec 
de llibres, tot i que no tinc tant 
de temps a casa per llegir-los.”

Joan Godall

“Sóc usuari habitual de la sala de lectura, 
per llegir premsa diària. Si s’hagués de 
posar nota, jo donaria un 7 al servei. La 

planta baixa és massa sorollosa, 
hi ha nois i noies que vénen a 
estudiar i xerren, així que no hi 
podem llegir amb tranquil·litat. 
I quan a algú li pita un llibre 
se sent moltíssim. Té coses 
molt bones, també. T’atenen 
amb molta amabilitat, i com a 
recinte és fantàstic. Crec que 
amb les retallades han deixat 
de portar alguns diaris.”
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El jovent, protagonista 
Un alt percentatge dels usuaris i usuàries són joves que 
utilitzen la biblioteca per estudiar, cercar informació, agafar 
documents en préstec, relacionar-se amb altres joves, així 
com gaudir d’activitats culturals i de foment de la lectura.
La Formació per l’ús de la informació, adreçat a estudiants 
de secundària; el club audiovisual i literari per a joves Ink 
out; exposicions organitzades conjuntament amb El Lloro 
(Serveis de Joventut) i els Serveis Educatius; la tertúlia 
musical El Descompositor, organitzada per la Capsa; el treball 
conjunt entre reconeguts poetes i alumnes de secundària 
dins del cicle Paraula poètica, són exemples de l’oferta 
cultural adreçada als joves a la biblioteca Antonio Martín.

Lidia Rodríguez

“Vengo a la biblioteca 
para utilizar Internet, 
porque en casa no 
tengo este servicio. 
Nunca tengo que 
esperar mucho tiempo 
para usar un ordenador, 
los intervalos son 
de media hora. 
También tomo en 
préstamo libros y 

alguna revista. Hoy he venido con 
mi madre porque ella se lleva libros 
de cocina, que es lo que le gusta.”

Fernando Morales

“Suelo venir a la biblioteca a coger 
libros, también a estudiar y algunas 

veces a dibujar. 
Yo era usuario 
de la biblioteca 
del Remolar, y el 
cambio ha sido 
muy grande 
y a mejor. 
Allí estaba 
todo más 
amontonado, 
más 
desordenado.”

Lili, Marta i Inés

“Venimos a hacer deberes, a 
estudiar y a hacer trabajos 
en grupo. Acudimos dos 
o tres horas, a diario. 
Estudiamos en el IES Baldiri 
Guilera y en el IES Dalí, 
aunque hacemos cursos 
diferentes y los temas que 
tratamos no siempre son los 
mismos. Utilizamos el wi-fi 
de la biblioteca, a veces a 
través de los portátiles, o a través del móvil, 
porque va muy rápido. Y los libros que nos 
mandan leer en clase, los cogemos aquí.” 
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portaveus dels grups municipals

Rafael Duarte MolinaJosé García Pérez Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Per un futur millor
en els darrers 30 anys, el nacionalisme català ha 
cercat el seu encaix dins la realitat plurinacional de l’Estat espanyol. 
Aquesta actitud s’ha escenificat donant suport als diferents 
governs espanyols en moments difícils i/o transcendentals, com a 
la transició espanyola, l’entrada a la UE i a l’euro, en les reformes 
estructurals dels ‘80. En definitiva, ha estat un compromís continuat 
per modernitzar l’Estat espanyol, socialment i democràtica. 

el balanç per a l’estat ha estat molt positiu, però per 
a Catalunya ha estat nefast. La resposta de l’Estat a les justes 
demandes de Catalunya, sempre ha estat la mateixa: NO. No a 
pagar els deutes. No a fer les inversions que corresponen. No a 
negociar el Pacte Fiscal. No a acceptar la realitat plurinacional 
de l’Estat. No a protegir la llengua catalana. No a admetre 
l’Estatut, votat per la ciutadania. No a reconèixer el dèficit 
fiscal, que obliga la Generalitat a fer els ajustaments. 

per exemple, l’any 2011, per cada 100 € 
pressupostats per a inversions a Catalunya se’n varen gastar 35 i a 
Madrid, per cada 100, se’n varen gastar 111. Aquest és el concepte 
de justícia i solidaritat que entén i practica l’Estat espanyol.

Ha arribat l’hora de dir prou. Cal que Catalunya disposi 
d’estructures d’Estat per sortir d’aquesta situació a la qual ens han 
abocat els governs d’Espanya. Aquest nou camí té un pas previ: 
exercir el dret a decidir que, com a poble, tenim. En front d’aquesta 
proposta democràtica, la caverna mediàtica utilitzarà el discurs de 
la por. Intentaran espantar-nos amb les pensions, l’euro, la Unió 
Europea, el castellà, l’atur, la cohesió social i mil fantasmes més. 

res més lluny de la realitat. Catalunya genera 
prous recursos per fer-hi front i mantenir i millorar l’estat 
del benestar, cosa que avui no podem fer, ja que cada dia 
marxen 43 MEUR que no tornen. La proposta de CiU no és 
contra ningú sinó a favor de Catalunya i la seva gent.

www.ciuelprat.cat

Qüestió de prioritats
portàvem escassament dos anys de 
legislatura a Catalunya, gairebé la meitat, i el president 
Mas ha dissolt el Parlament i convocat noves eleccions. 
No ho fa perquè no pugui fer front a les seves 
responsabilitats, que seria d’agrair, o per interès del 
país, sinó per aprofitar electoralment el moment, posant 
les presses i els interessos partidistes per sobre de les 
urgències i necessitats dels catalans i les catalanes.

Ha posat fi a la legislatura més curta de la 
història, després que “el govern dels millors”, com ell mateix 
els va qualificar, hagi fracassat en tot allò que deia que eren 
les seves prioritats: res de recuperació econòmica, cada 
vegada més deteriorament de la cohesió social, eliminació de 
serveis públics i res d’aprofundiment en l’autogovern, culpant 
el PP però amb el seu suport en diferents àmbits a Catalunya 
i donant suport al PP en institucions catalanes en les quals 
governa i també a Madrid. És difícil d’entendre que aquest 
president tan independentista pacti amb aquest PP arreu.

normalment, davant d’una convocatòria 
electoral hauríem d’estar parlant del que ha fet el Govern 
de la Generalitat i de quines són les propostes per donar 
resposta a les necessitats de la gent per part de les 
diferents opcions polítiques. Però el president, que no ha 
parat de retallar polítiques públiques, drets, recursos i 
oportunitats als més dèbils, no vol que es parli d’això; ara 
només li interessa parlar d’independència, molt del país, 
però no dels que l’habiten i els seus drets a la seguretat, a 
l’educació, a la sanitat, a la protecció i la justícia social...  

el proper 25 de novembre no es tracta 
de realitzar un plebiscit, independentisme sí o no. Es 
tracta de conformar un govern que afronti el moment 
garantint i defensant els drets de les persones.   

http://elprat.socialistes.cat/
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portaveus dels grups municipals

Rafael Duarte MolinaJosé García Pérez Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Contra la independencia 
de Catalunya
como todo el mundo sabe, yo no soy independentista 
catalán. Creo en una Catalunya fuerte dentro de una España 
unida, en la que todas las sensibilidades se puedan ver 
representadas. Lamento profundamente el desafío soberanista 
que ha lanzado Artur Mas. La amenaza de declarar la 
independencia es un órdago político que sólo pretende ocultar 
la nefasta gestión de CiU y los numerosos casos de corrupción 
que salpican ese partido.  

la prioridad es salir de la crisis económica, no salir 
de España. Es más lo que nos une que lo que nos separa. 
El proyecto separatista añade crisis institucional a la crisis 
económica y genera más problemas a los que ya teníamos 
los catalanes. Abre una importante fractura social, deteriora 
la convivencia, genera inestabilidad institucional, ensucia la 
imagen internacional de España en momentos muy delicados, 
pone en riesgo el cobro de las pensiones de los catalanes y 
dificulta la creación de empleo al perjudicar los intereses de las 
empresas catalanas. 

no entiendo por qué algunos pretenden obligarnos 
a elegir si nos gusta más la bandera española o la catalana. No 
entiendo por qué el “Mesías de Catalunya” quiere llevarnos 
a una tierra prometida sin explicar cómo será esa tierra. No 
entiendo que dirigentes políticos se salten las leyes vigentes 
a pesar de haberlas jurado. No entiendo que tengamos que 
cruzar fronteras para visitar a nuestros familiares de otras 
partes de España. No entiendo que propongan un pacto fiscal 
desde el chantaje político. No entiendo su obstinación en seguir 
repartiendo carnés de buenos o malos catalanes. 

la unión nos hace tan fuertes como débiles la desunión. 
De esta crisis, o salimos juntos o no salimos. La ruptura de España 
es un mal negocio que nos dolería mucho a muchos. Ni España 
es el problema ni la independencia la solución. 

www.antoniogallego.es

Període de transició
la societat catalana s’ha instal·lat en un estat quasi 
permanent de convulsió social i institucional. A les tensions 
socials s’hi han afegit les derivades de la profunda crisi per la 
qual travessa allò que alguns anomenen “l’encaix de Catalunya 
a Espanya” i altres “període de transició nacional”. Uns sectors 
de la ciutadania viuen aquest moment amb il·lusió col·lectiva i 
esperança respecte a un nou horitzó, altres s’han instal·lat en la 
incertesa respecte al futur individual i col·lectiu. En realitat, hi ha 
poques persones que tinguin del tot clar quin és el full de ruta 
a seguir i alguns volen utilitzar aquesta conjuntura en benefici 
propi, amb propostes simples i quasi màgiques. Mentrestant, la 
crisi econòmica ja ha assolit dimensions històriques: empreses 
que tanquen o abocades a processos de regulació, col·legis 
amb menys professorat, una sanitat més cara i amb menys 
serveis, retallades als empleats públics i l’atur a l’alça.

des del nostre punt de vista, no es pot desvincular 
l’avenç cap a la construcció nacional de l’avenç cap a una societat 
amb major equitat i justícia social. El catalanisme popular que 
des d’ICV-EUiA reivindiquem de nou es basa en la indissoluble 
simbiosi entre drets nacionals i drets socials, i seria incomprensible 
avançar només en un procés i retrocedir en els altres. Avançar 
en drets nacionals i socials des de l’esquerra suposa tenir 
propostes que permetin superar la crisi econòmica, acabar amb les 
retallades en el terreny social i oferir un horitzó nacional d’ampli 
consens que respecti la decisió majoritària del poble català.

els eixos d’aquesta proposta serien abandonar 
les fracassades polítiques d’ajust que fins ara s’han desplegat 
a Europa i aplicar noves mesures amb programes per 
estimular l’economia, redistribuir la riquesa i fer polítiques 
d’expansió monetària i creditícia. I el procés de transició a 
majors quotes de sobirania s’ha de basar en el diàleg i la 
negociació permanents, la preservació de la cohesió social i 
el respecte a les decisions democràtiques de la majoria.

www.iniciativa.cat/elprat
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La tradicional Cursa per la Vida, que organitza la junta local del 
Prat de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, celebrarà la 
vuitena edició el diumenge 11 de novembre a les 10 h. El preu de 
la inscripció és de 5 €. Informació a elprat@aecc.es, tel. 933 709 139.

CURSA PER LA viDA
Els departaments municipals de Joventut, 
Participació i Dones han organitzat el 1r seminari 
“Comunicació: eines pràctiques”, amb la col·laboració 
de El Prat Ràdio i el Teatre Kaddish. Hi han participat 
17 persones en tallers pràctics sobre parlar en 
públic, perdre la vergonya i la por, etc. 

                                           SEMinARi DE COMUniCACiÓ

Diversos plataners que han estat retirats del 
perímetre del camp municipal de futbol del 
Sagnier per permetre l’ampliació de la graderia 
han estat trasplantats al camí de la platja. 

                                           TRASPLAnTAMEnT DE PLATAnERS
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha inaugurat el nou centre 
logístic multimodal de la cervesera Damm a la Zona d’Activitats Logístiques 
ZAL 2 del nostre municipi. El complex té una superfície de 168.000 m2 i ha 
necessitat una inversió de 75 milions d’euros. Vídeo a www.elprat.tv

DAMM ESTREnA CEnTRE LOGÍSTiC
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CURSA PER LA viDA

Alumnes del curs d’accés a cicles 
formatius de grau superior de 
l’escola per a persones adultes CFA 
Terra Baixa van participar a principis 
d’octubre en una sessió d’orientació 
acadèmica i professional al Centre  
Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, a càrrec 
del servei d’assessoria de El Lloro.

ORiEnTACiÓ ACADÈMiCA D’ADULTS

La Policia Local ha celebrat el dia 
del patró amb un acte solemne 
al saló de plens de la Casa de 
la Vila en què s’ha reconegut 
els i les agents que durant el 
darrer any s’han distingit en 
el seu servei a la ciutadania, 
així com les persones que 
han fomentat el civisme.
Vídeo a www.elprat.tv 

RECOnEiXEMEnT A LA POLiCiA LOCAL

Des del 25 d’octubre i 
fins el 18 de novembre, 
bars i restaurants del Prat 
participen del projecte 
“Quinto-tapa”. Trobareu 
tota la informació sobre 
el projecte i l’oferta, així 
com la llista d’establiments 
participants, a 
www.quintotapa.cat

QUinTO-TAPA

DAMM ESTREnA CEnTRE LOGÍSTiC
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Sagnier y Marcilla, puesta al día

Trabajos de substitución de la cubierta de la pista Xavier Marcilla.

Dos de los equipamientos deportivos 
de la ciudad más veteranos han sido so-
metidos este verano a diversas obras de 
mejora y mantenimiento, aprovechan-
do que durante las vacaciones descien-
de la actividad.

En la piscina del CEM Sagnier se han 
reparado diferentes elementos estruc-
turales de hormigón, a la vez que se han 

repasado las impermeabilizaciones. Asi-
mismo, también se ha reformado el sis-
tema de distribución de fontanería y de 
acumulación del agua caliente sanitaria 
en la totalidad del complejo deportivo 
Sagnier.

Por su parte, en la pista cubierta Xavier 
Marcilla del CEM Fondo d’en Peixo se ha 
substituido la cubierta de fibrocemento 

y plástico PVC, que ya había superado su 
periodo de vida útil, y en su lugar se ha 
instalado una de plancha metálica. Tam-
bién se ha saneado la estructura de hor-
migón que soporta la cubierta. En una 
segunda fase, posiblemente durante las 
vacaciones de Navidad, está previsto 
que se repase y pinte el pavimento de 
la pista ❧

La piscina y la pista cubierta necesitaban reparaciones que se han llevado a cabo 
aprovechando los meses de verano, en los que se registra una menor actividad deportiva

Se han reparado diferentes 
elementos estructurales de 
hormigón y se han repasado 
las impermeabilizaciones

PiSCinA DEL CEM SAGniER

Se ha substituido la cubierta 
de fibrocemento y PVC, ya 
obsoleta, por una nueva 
de plancha metálica

PiSTA XAviER MARCiLLA
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La bicicleta, 
un vehicle més 

Una bicicleta és un vehicle i, com a tal, 
està subjecta a la normativa general 
de trànsit i a l’ordenança municipal de 
circulació de vianants i vehicles. A més, 
tant si conduïm un cotxe com una bici-
cleta, cal fer-ho amb civisme. 

La Policia Local del Prat revisa periò-
dicament l’accidentalitat que es pro-
dueix als carrers del municipi i ha ob-
servat que els accidents en els quals 
estan implicades bicicletes han aug-
mentat i, a més, en molts casos, han 
estat causats per una circulació inade-
quada de la bicicleta.  

Senyals, passos de 
vianants i voreres

Els i les ciclistes han de respectar els 
senyals de trànsit i creuar amb precau-
ció i a velocitat adequada els passos 
de vianants. A més, les bicis no poden 
circular per les voreres o zones de via-
nants, excepte en carrers on no hi hagi 
ni carril-bici ni calçada. En aquest cas, 
les bicicletes hauran 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 les per-
sones o façanes i en cap cas anar fent 
ziga-zagues. 

L’Ajuntament del Prat aposta clara-
ment per la bicicleta com a mitjà de 
transport quotidià i cal que la convi-
vència, el civisme i el respecte de les 
normes siguin la base de l’èxit ❧

Cal usar les bicicletes amb precaució 
i respectant la normativa de trànsit

Per saber-ne més
Consulteu l’Ordenança de 
circulació de vianants i vehicles a 
l’apartat “Ajuntament / Normativa 
municipal”, de www.elprat.cat.

Si anem 
amb bici cal 
respectar 
la prioritat 
dels vianants 
i fer cas 
dels senyals 
de trànsit. 
L’ordenança 
preveu 
sancions 
d’entre 80 
i 200 euros 
per a qui 
incompleixi la 
normativa. 
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La sección de Salud Pública y Consumo 
del Ayuntamiento lleva a cabo un pro-
grama de control de la población de pa-
lomas desde 1999, a fin de mantener un 
número estable y sano de estas aves en la 
ciudad. El programa incluye capturas, reti-
rada de nidos y colocación de elementos 
disuasorios de la nidificación en edificios 
públicos y control y limpieza de la comida 
que dejan algunas personas en la calle.

La población de palomas en El Prat es 
muy inferior al de otras poblaciones de 
alrededor, aunque en determinadas zo-
nas su presencia es excesiva. Las heces 
corrosivas de estas aves no sólo ensu-

Dar de comer a palomas 
o a gatos en la calle está 
sancionado por una 
ordenanza municipal

cian, sino que deterioran los pavimentos 
y edificios e incrementan el trabajo de las 
brigadas de limpieza. 

Es responsabilidad de los propietarios y 
de las comunidades mantener las facha-
das y tejados en buen estado para evitar 

que las palomas aniden. La alimentación 
en la vía pública de animales como las 
palomas y los gatos está sancionada con 
una multa de hasta 400 €, según la Orde-
nanza Municipal de Tenencia y Protec-
ción de los Animales ❧

Un exceso de palomas degrada y ensucia la ciudad.

Prohibido
alimentar
palomas
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Tota la informació sobre les activitats a www.elprat.cat

Espai de reflexió sobre el món que ens envolta a partir d’un cicle d’activitats culturals 
diverses, unides pel fil conductor de la seva voluntat transformadora. L’eix central és la 
música amb 4 concerts que han estat precedits d’unes tertúlies de ciutadans pratencs 
amb els músics al voltant de quatre temes (els afectes, el territori, l’educació, el comú). 
També hi ha debats, llibres i teatre

Transadélica 
Amparo Sánchez (la mítica ex-Amparanoia) i en Yacine Belahcene (ex-Cheb Balowski), 
juntament amb el llaütista grec Yannis Papaioannou (Oriental Groove), el contrabaixista Jordi 
Mestres, el piano d’Oscar Ferret, les bases d’Albert Maynou i les percussions d’Allan Perez 
(Ocantomi, Cuba), fan possible aquesta proposta musical, una cruïlla a mig camí entre Cuba i 
Algèria. #4raons: Els afectes
Cèntric Espai Cultural. Dimecres 31, a les 21.30 h

Nico Roig 
Nico Roig (Barcelona, 1976) ha desenvolupant nombrosos projectes com són Os Meus 
Shorts, The Crappy Mini Band, com a guitarrista i arranjador ha col·laborat amb músics com 
Agustí Fernández, Raül Fernández (Refree) i el Quartet Brossa entre d’altres. 
El seu disc Tornada del genoma humà parteix de la guitarra i la veu, com a fils conductors 
sobre els quals cada cançó troba intuïtivament el seu propi acompanyament musical. Al 4 
raons vindrà acompanyat de les escultures Baschet, singulars instruments amb una peculiar 
sonoritat. #4raons: El comú
Cèntric Espai Cultural. Dijous 1, a les 21.30 h

Esperit!
Després de solcar mig món amb multitud d’aventures musicals, però sobretot amb Les Aus, 
Mau Boada (Sant Celoni, 1981) presenta el seu projecte més personal, Esperit! Un home-
orquestra que ens farà viatjar amb cançons de bressol al·lucinògenes, folk tripós, sons 
tel·lúrics, fresses i escapades al circ. 
Un multi-instrumentista il·luminat i somrient. Una música que neix lliure i flueix lliure. 
#4raons: El territori
Cèntric Espai Cultural. Divendres 2, a les 21.30 h 

At Versaris 
Banda formada per Pau Llonch (ex membre de Batzak), Rodrigo Laviña (component de 
Pirat’s Sound Sistema) i Joan Riera o DJ Singular. Són un dels grups de rap en català més 
consolidats, i els pioners en utilitzar aquesta llengua i aconseguir difusió i reconeixement. 
Les lletres del grup toquen un gran ventall de temàtiques, entre les quals destaquen les que 
posen de manifest la seva militància anticapitalista. #4raons: L’habitatge
Cèntric Espai Cultural
Dissabte 3, a les 21.30 h

Segueix-nos a EL PRAT CULTURA

Porta l’agenda 
cultural al mòbil!

Gaudeix del teatre, els concerts, 

les exposicions, les pel·lícules, les 

xerrades... No et perdis cap activitat!

http://m.agendacultural.elprat.cat
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La Perla 29
Incendis, de Wajdi Mouawad 
Amb Clara Segura, Julio Manrique, Xavier 
Boada, Màrcia Cisteró, Claudia Font, 
Xavier Ricart i Xavier Ruano
Direcció: Oriol Broggi
Incendis és una obra contemporània 
amb aquell regust de clàssic que té una 

història terrible, èpica i tràgica. Gairebé una epopeia: la vida de tota una 
família, d’un grup de gent, d’un poble, d’una civilització cultural.

Teatre Modern. Diumenge 4, a les 18 h. Entrada: 15 € 
En acabar l’espectacle hi haurà un col·loqui amb la companyia.

Cia B de Bareka

Satèl·lits
Diumenge 11

Don Giovanni de W.A. Mozart
ÒPERA DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

Dramma giocoso en dos 
actes, amb música de W. 
Amadeus Mozart i  llibret 
de L. da Ponte. La genial 
música de Mozart amb la 
moderna i provocativa posada 

en escena de Calixto Bieito, ens mostra encara més 
l’atemporalitat i vigència d’aquest mite de la literatura 
universal.

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 11, a les 19 h 
Sessió informativa sobre Don Giovanni, de 
W.A. Mozart: Diumenge 11, a les 18.30 h

El Descompositor
Ecos del Gueto 

Amb el 
periodista 
Víctor Lenore 
i de la mà 

de la Capsa, aprofundirem en les 
connexions entre música i societat. 
Aquesta tercera sessió de música 
comentada intenta acostar-nos a 
nous estils musicals no europeus i a 
la seva influència en el pop massiu.

Cèntric Espai Cultural
Dijous 1, a les 19 h 
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Cia. Yorrick

El nostre món, 
menys o menys
Diumenge 18

Cia. Semàfor

Tàctil, una 
comèdia d’Hip-Hop
Diumenge 25 

Concerts de Santa 
Cecília
Banda de Música del Prat
Cèntric Espai Cultural. Dissabte 17, 
a les 19 h. Entrada amb invitació
(a partir de les 18 h a la recepció)

Associació Musical del Prat
Cèntric Espai Cutlural. Diumenge 18, 
a les 19 h. Entrada amb invitació
(a partir de les 18 h a la recepció)

Unió Filharmònica del Prat
Teatre Modern. Dissabte 24, a les 19 h
Entrada amb invitació

Centre Cívic Sant 
Jordi – Ribera 
Baixa. Diumenges, 
a les 18 h. Entrada / 
espectacle: 3 €

Papalani Teatre
Cocinando con Elisa, de Montse Móstoles
Organització: Cooperativa Obrera de Viviendas 

Teatre Modern. Dissabte 10, a les 19 h. Entrada amb 
invitació (recollir al local de la COV, pl. Ramon Roigé i Badia)

MDC Teatre
Amnèsia amb Regalèssia
Passi benèfic. Organització: Prokarde

Teatre Modern. Diumenge 11, a les 18 h. Entrada: 4 € 
(venda anticipada a l’Escola Mare de Déu del Carme)

Nice Place
Banda formada pels 
germans Martin 
(guitarra i baix), Jorge 
(guitarra i veus), Miguel 

(vocalista) i Ana (bateria), que ens presenta un 
so moderadament transgressor configurat per 
l’obscuritat i la melangia que aporta una mirada 
particular al postpunk britànic i novaiorquès. 

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Divendres 9, a les 21 h

08820. Descobrint les músiques de la ciutat
Nova edició d’aquest cicle de músics i músiques, organitzat per La Capsa

Charlie Moth
Aquest músic, cantant 
i guitarra del projecte 
Uncertain blue, al 2010 
comença a escriure 
temes per al seu 

projecte en solitari, més íntim i personal, 
només amb la seva veu i la seva 
guitarra, basats en vivències personals, 
reals o fictícies. 

Bar Deeses
Divendres 23, a les 21 h 

Orquestra 
Festuc
Un directe 
innovador que 
sap conjugar 

a la perfecció les cançons típiques de 
les nits de revetlla amb el més nou de 
les ràdios en una marató de música i 
ball. Una aposta per la música en viu i 
l’espectacle cuinat des del Prat. 

Parc Nou. Divendres 16, a les 21 h

Clap. Mostra del concurs de teatre jove

Quequé
Sesión golfa
Un espectacle d’humor per a adults 
sense complexos disposats a riure’s del 
més sagrat, que per això està el teatre i 
per això existeixen els pallassos. Encara 
que de vegades se’ns oblidi a tots 
plegats.

Teatre Modern. Divendres 30, 
a les 23 h. Entrada: 12 €



Presentació del llibres:
El Barça d’avui, de 
Guardiola a Tito, de Jordi Pons

L’autor parlarà del Barça i dels 
canvis dels darrers mesos. 
Organització: Tintablava, Assoc. 
d’Escriptors del Prat 
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 15, a les 19.15 h 

Nutrición. Física-Mental 
y Emocional, d’Eva Díaz

L’autora explicarà la relació 
existent entre la nutrició i la 
salut psicològica i mental.  

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 29, 
a les 18.30 h

ENCARA ES PODEN VISITAR:

El cinema amateur del Prat 
Cèntric Espai Cultural. Fins al 9 de gener

Activitats complementàries:
· Dimarts 6, a les 19 h. L’autor i la seva 
obra: La colilla, de Jordi Bringué
Diàleg amb Adam Ridaura i Francesc Cánovas 
Conducció: Mercè Marimón

· Dimarts 13, a les 19 h. L’autor i la seva 
obra: La carraca i Una magnífica levita, de Manuel Villanova 
Diàleg amb Àngel García i José García. Conducció: Elena Torrent

· Dimarts 20, a les 19 h. L’autor i la seva obra: ¿Por qué jugáis 
con nosotros? i Lemmings, de Juan Ma. Palma i Joan Marimon 
Diàleg amb els autors i Sergi Sandúa. Conducció: Carlos Fernández

Pinzellades d’història 
L’art, més enllà de la creació, és també un valuós 
element d’informació històrica i es pot considerar, 
sense restar-li els seus valors estètics, com una 
font auxiliar per a la història. L’exposició repassa 
alguns moments de la nostra història a partir de 
peces d’art, procedents majoritàriament d’aquest 
fons, que s’interrelacionen amb documents i 
fotografies de l’Arxiu Municipal.

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 2 de desembre

10è Clic Prat: mostra’ns la Festa Major!
Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins a l’11 de novembre

Cartells de Festa Major del Prat 
Organització: Assoc. d’Amics de l’Art del Prat 

La Saleta. Escola d’Arts del Prat. Fins al 23 de novembre

E 
x

po
si

ci
on

s

NOVES EXPOSICIONS:

Vaixells i maquetes
Mostra de maquetes i peces de vaixells 
de totes les èpoques.
Organització: Assoc. Chapucensis

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Del 5 de novembre al 2 de desembre
Inauguració: Dilluns 5, a les 18.30 h
Conferència “Comerç fenici al Mediterrani”, a càrrec d’Enrique 
Villate. Divendres 9, a les 18.30 h
Fer navegar vaixells. Parc de la solidaritat
Diumenges 11 i 25, a les 11 h
Taller de modelisme naval, a càrrec de Pepe Rojo Ron
Dimecres 14, a les 18.30 h
Documental El Titànic. Dimecres 20, a les 18.30 h
Conferència “La història marítima: com sabem el que 
sabem”, a càrrec d’Enric García (Museu Marítim de Barcelona)
Dimecres 28, a les 18.30 h

Voreres escrites
Un passeig literari pels carrers del Prat 
Exposició del material audiovisual que un grup 
d’alumnes de tercer d’ESO de l’Institut Salvador Dalí ha 
elaborat per editar un documental en què s’hi recullen 

tots aquells carrers de la ciutat amb nom d’escriptor, acompanyats de la 
lectura dels seus textos més representatius. 
El grup pratenc Point in Mouth en fa l’acompanyament musical.

Biblioteca Antonio Martín. Del 8 al 30 

Dídac Rocho
La ciutat de les llums
L’exposició mostra, en paraules de l’autor, “la ciutat i les relacions que 
s’estableixen entre els éssers humans i el lloc on viuen”.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 15 de novembre al 2 de desembre
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Paraula poètica

Ningú no ens 
representa 
POETES EMPRENYATS 
Presentació i recital 

poètic al voltant d’aquest llibre nascut de i per 
al 15-M. El 19 de maig de 2011, 15 poetes 
van participar en la convocatòria de recital 
d’adhesió a la ocupació de la Pl. Catalunya 
de Barcelona. S’arribà  fins als 71 poetes 
participants finals en el llibre. 

Biblioteca Antonio Martín 
Divendres 2, a les 19 h

El procés
Amb alguns dels músics, Rubén Martínez i Jordi Oliveras 

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 3, a les 19 h

Jo recomano
Mabel Martí
Guionista i presentadora, ha participat 
a diversos programes de ràdio i 

televisió: El club, La salut, El cistell o El món a RAC1. El 
2009 publica el Ai, mare!!. Mabel Martí ens presentarà els 
llibres que han marcat la seva trajectòria vital.

Biblioteca Antonio Martín 
Dimecres 28, a les 19 h 

Club de gastronomia: 
Cake-pops

Deliciosos pastissets 
de dues queixalades 
a sobre d’un pal, com 
si d’un chupa chup 
és tractés. 

Centre Cívic Sant 
Jordi - Ribera Baixa. Dimecres 21, 
a les 19.30 h. Inscripció: 4 €

#SucretCommons
2es Jornades de Supor t a la 
Creació al Prat
Consulteu tota la informació a 
www.torremuntadas.elprat.cat
Diferents equipaments de la 
ciutat. 9, 10, 23 i 24 de novembre



DIMECRES 7
Cine “Hotel Marigold”
Cinema Capri a les 19h
Entrada lliure a partir de 60 anys

Dimecres 14
Sortida Cultural: Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC)
Visita guiada pel Romànic i el Gòtic. Farem 
un viatge en el temps aturant-nos davant 
les obres essencials d’aquests períodes. 
Inscripcions: programa de lleure de la gent 
gran. Places limitades. Preu: 5 €

CICLE DE XERRADES DE SALUT 

DIJOUS 22. “La pèrdua i els processos de dol”

DIJOUS 29. “Hàbits saludables en la vellesa”
A càrrec de Creu Roja. Inscripcions: programa de lleure de la gent gran. 
Places limitades. Gratuït 

Taller: “Cuida la ment” 

Dilluns 12, 19 i 26 al matI
A càrrec de Creu Roja
Inscripcions: programa de lleure de la gent gran
Places limitades. Gratuït

Activitats de lleure 
del mes de novembre

Informació i inscripcions: 
Programa de lleure de la gent gran

Cases d’en Puig Serveis de Ciutadania
Horari d’atenció: de 9 a 13 h 
Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616 

www.gentgranelprat.wordpress.com

Cine club
A separation, d’Asghar Farhadi 
Irán, 2011. VOSE. Amb Peyman Moadi, Leila Hatami 
i  Sareh Bayat 
Nader i Simin són un matrimoni iranià que planeja 
sortir a l’estranger a la recerca de millors oportunitats, 

però l’enfermetat degenerativa d’un familiar els farà canviar de plans.

Cine Capri. Dimecres 21, a les 20 h

Cine Capri
Estrena simultània de: Skyfall (Bond 23) (31 d’octubre, 1, 2, 3 i 4); 
Campanilla-El Secreto de las Hadas (9, 10 i 11); La Saga Crepúsculo: 
Amanecer 2 (16, 17 i 18)
Altres pel·lícules: El Bosc; Frankenweenie; i Lo Imposible
Per confirmar dates i horaris truqueu al telèfon 
93 379 59 43 o a la web www.cinecaprielprat.com

El cine de Frida
Organització: Assoc. de Dones 
Progressistes Frida Kahlo
La fuente de las mujeres, de Radu 
Mihaileanu
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Dijous 8, a les 17 h 

La lluita del moviment feminista 
per trencar el silenci al voltant 
de les desaparegudes a Ciudad 
Juárez (Mèxic)
Organització: Assoc. de Dones 
Progressistes Frida Kahlo

Cèntric Espai Cultural
Divendres 9, a les 18 h

C
 in

em
a

TEATRE
Q-Ars
El planeta 
Lares 
Avui la Lara fa deu anys i 
convençuda que ella no 
és una terrícola, tot i tenir 
un aspecte absolutament 
“normal”, ha decidit tornar a 

casa, al planeta Lares. La vida a la terra no l’acaba 
de convèncer, ja que tot i ser un planeta súper 
habitat ella sovint s’hi sent molt sola. 
Organització: La Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil 

Teatre Modern. Diumenge 18, a les 18 h 
Entrada: 5 €

TALLERS
Cada mes la Biblio fa 
tallers
Manualitat, amb Núria Altamirano
Biblioteca Antonio Martín 
Dimecres 21, a les 18 h

I  
nf

an
til

LECTURA
L’hora del conte
Activitat recomanda per a nens i  nenes, de 3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h

Dissabte 3. Aladí i la llàntia meravellosa, 
amb Alba José 

Dissabte 10. Alí Babà i els 40 lladres, 
amb Laura Tamayo 

Dissabte 17. Parisad i els seus germans, 
amb Blai Senabre 

Dissabte 24. El banquet fantasma i el turbant, 
amb Anna Garcia 

Story Time: (l’hora del conte en anglès)

Around the World 
Biblioteca Antonio Martín. Dijous 8, a les 18.15 h

L’hora dels nadons amb els 
5 sentits: El tacte i el ioga. Ioga 
per nadons, a càrrec de Tere Puig

Biblioteca Antonio Martín. Dissabte 10, a les 11 h

 JOCS
Racó del Joc
Espai familiar. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa. Dissabtes. Grup de petits 
(de 2 a 3 anys), de 17.30 a 18.30 h 
Grup de grans (de 4 a 6 anys), 
de 18.30 a 19.30 h 

Dissabte 3. Fem un vaixell

Dissabte 10. Vaixells i vaixells 

Dissabte 17. Conte pirata

Dissabte 24. Marioneta Pirata

3a Linkafesta
Nova edició 
d’aquesta festa 
on mitjançant 
jocs, experiments 
i demostracions 

descobrim com la tecnologia pot 
esdevenir una eina ben poderosa per 
fomentar la creativitat dels infants.

Centre Cívic Jardins de la Pau 
Diumenge 11, a les 12 h 

Presentació 
d’Ink Out 3
Vols fer una pel·lícula? 
Si tens entre 16 i 20 anys, i 
estàs interessat en formar part 
de l’equip de treball, ja sigui 
com a protagonista o com a 
part de l’equip tècnic; no ho 
dubtis més! Aprendràs a fer el 
guió, d’actor o actriu i moltes 
més coses dins del món del 
cinema. Inscripcions on-line a 
http://inkout3.blogspot.com
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 7, a les 19 h
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Segones Jornades de Suport a 
la Creació al Prat #sucretcommons

El servei municipal de suport i media-
ció /UNZIP Arts Visuals al Prat organit-
za les segones Jornades de Suport a la 
Creació, que, sota el hashtag de Twitter 
#sucretcommons, es faran al llarg de 
dos caps de setmana de novembre (di-
vendres al vespre i tot dissabte, dinar 

inclòs) amb l’objectiu d’aglutinar tot 
un seguit de xerrades, debats i espais 
de reflexió al voltant d’aspectes rela-
cionats amb el treball artístic i creatiu, 
des d’allò més pràctic relacionat amb 
l’activitat creativa fins a reflexions teòri-
ques i anàlisi de projectes concrets. 

Els dies 9, 10, 23 i 24 de novembre, per segon any consecutiu, se celebraran 
aquestes jornades organitades per /UNZIP Arts Visuals al Prat

Aquestes propostes es-
tan adreçades a persones 
interessades en la creació 
artística entesa d’una forma 
àmplia, des de la producció, 
l’educació, la teoria o el sim-
ple (i no menys important) 
interès personal. 

De què es  
parlarà?

Els divendres a la tarda, al 
Centre Cívic Jardins de la 
Pau, es parlarà dels aspectes 
pràctics de “Com protegeixo 
el meu treball?” i “Com puc 
muntar una cooperativa?”. 
Els dissabtes al matí, a Torre 
Muntadas, el comissari Ma-
nuel Segade reflexionarà al 
voltant del col·leccionisme i 
l’artista Jordi Mitjà ens par-
larà de les possibilitats de 
produir a partir de l’excés i 
el rebuig. 

Els dissabtes a la tarda, al 
Cèntric, Espai Cultural, es 

debatran els següents temes a partir de 
projectes concrets: “La cultura de com-
partir la cultura” i “Xarxes de col·laboració 
i nous espais de difusió” ❧

Més informació del programa i inscripcions 

a www.torremuntadas.elprat.cat

Aspecte d’una de les jornades de l’any passat.
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5è aniversari del Consell
de Dones; més i més fortes

Diversos col·lectius, entitats i dones del Prat a nivell particular treballen conjuntament 
per donar suport a les polítiques de gènere que impulsa l’Ajuntament

9a Trobada de Dones, cada any amb més participació de joves. Els objectius: generar xarxa, formació en clau de gènere i fer visibles els sabers de les dones.

La participació en clau de gènere té al 
Prat un ritme ascendent. Enguany fa 
cinc anys de la constitució del Consell 
de Dones del Prat, sorgit de la Xarxa de 
Dones amb l’impuls de l’Ajuntament. 
Dins del Consell, col·lectius, entitats i 

dones a nivell particular treballen per 
donar suport a les polítiques de gènere 
de la ciutat. 

Jornades com les trobades anuals de 
dones (se n’acaba de fer la novena) van 
ser precursores d’aquest òrgan de par-

ticipació, fruit de molts anys de treball, 
formació i reflexió prèvia amb el teixit 
associatiu del Prat.

Altres projectes que han sorgit són el 
cicle anual “Formant Espais de Dones”, on 
les pratenques es troben per compartir 
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Sessió del taller “Emociona’t”, a càrrec de Blanca Pàmpols, del Teatre Kaddish. 

La població jove s’ha sumat a la sensibilització per a l’eradicació de la violència masclista de forma 
activa compartint lectures, cançons, textos... A la foto, lectura del manifest del 25 de novembre de 2011.

coneixements, o seminaris com el de co-
municació, adreçat a tota la població.

Les vocals del Consell són el motor i 
inspiració de les commemoracions que 
al llarg de l’any es fan per vindicar els 
drets de les dones: Dia de les Dones, Dia 
d’Acció per la Salut de les Dones, etc. 

El 26 de novembre, 
a la pl. de la Vila

El 26 de novembre a les 19 h es farà a la 
pl. de la Vila la tradicional concentració i 
lectura del manifest del Dia Internacio-
nal contra la Violència vers les Dones. I a 
la propera Mostra d’Entitats es presen-
tarà el “Formant Espais de Dones”. Tots i 
totes hi sou convidades ❧
Més informació a twitter i facebook 
Xarxa Dones del Prat i a 
http://observatoridegenere.blogspot.com

El Prat, en clau 
de gènere

[ Cada cop més dones i més diverses 
participen en els projectes en clau 
de gènere a la ciutat, i més ara que 
tot allò compartit guanya valor. 

[ El Consell de Dones és fruit de molts 
anys de treball, formació i reflexió 
prèvia amb el teixit associatiu 
del municipi.

[ El Programa Municipal de les Dones 
està situat a les Cases d’en Puig 
(www.casesdenpuig.cat 

i dones@elprat.cat).
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El Consell Municipal de Comerç ha con-
vocado la sexta edición del concurso de 
escaparates de El Prat. Este año hay una 
novedad: la tienda ganadora tendrá un 
escaparate en la Mostra Comercial de la 
Feria Avícola.

También se otorgará un premio de 300 
euros, gentileza de Prat Gran Comerç, al 
escaparate con más calidad artística, así 
como un premio de dos billetes de avión, 
gentileza de la asociación empresarial 
pratense ACIP, al escaparate más original.

Todos los comercios locales se pueden 
inscribir desde la web de Promoción Eco-
nómica, Comercio y Turismo del Ayunta-

Todos y todas podremos
participar votando con
un mensaje sms el 
que más nos guste

miento (www.economia.elprat.cat) o 
llamando al 93 478 68 78. El periodo de 
inscripción finaliza el 20 de noviembre. 
Los escaparates deberán exhibir la de-
coración objeto de concurso del 28 de 
noviembre al 10 de diciembre.

Aparte de la opinión del jurado, se 
tendrá en cuenta el voto popular, que 
podremos emitir a través de mensajes 
sms (encontraremos las instrucciones 
en los mismos escaparates) ❧

Uno de los escaparates premiados el año pasado.

Vuelve el
concurso de
escaparates

Votaciones por sms
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Reunió de la regidora d’Educació, Pilar Eslava, amb les famílies dels infants del Consell per 
explicar-los el projecte.

Llibre digital Temps era 
temps  

[ El Teatre Modern va 
acollir el 16 d’octubre 
la presentació del 
llibre digital Temps 
era temps, que conté 
catorze contes de 
diversos llocs del 
món que han explicat 
i enregistrat alumnes dels cursos 
de català del Prat. Podeu accedir al 
conte a través del web municipal 
www.elprat.cat.]

El Prat, al concurs “Racons 
Públics” del FAD

[ El FAD (Foment de les Arts i del 
Disseny) ha convocat la tercera 
edició del concurs “Racons Públics 
Barcelona”, que enguany s’ha 
ampliat a l’àrea metropolitana i que 
inclou espais del Prat, en concret els 
ponts del riu. El concurs proposa la 
reforma de dotze espais degradats 
i/o desaprofitats. http://fad.cat/

raconspublics/2012/.]

Consulta del cens electoral

[ L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, 
ha emès un ban sobre el cens 
electoral de cara a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 25 de 
novembre proper. Podeu consultar 
si sou presents al cens a l’apartat 
“Ajuntament/Eleccions” del web 
municipal: www.elprat.cat.]

Nou curs
del Consell
dels Infants
Fa gairebé 13 anys que es 
va iniciar aquest projecte

El projecte “El Prat, ciutat dels infants” 
fa gairebé 13 anys que camina. Aques-
ta iniciativa municipal permet que les 
necessitats i propostes dels nens i ne-
nes de la ciutat s’incorporin dins les 
decisions públiques. L’eix principal 
és el Consell dels Infants., un òrgan 
de participació format per 25 infants 
d’entre 11 i 13 anys, que es reuneixen 
a l’ajuntament un cop al mes per re-
pensar la ciutat i fer-la més accessible, 
habitable i millor. 

El Consell ha elaborat materials útils 
per a la vida ciutadana com la guia de 
la ciutat per a infants nouvinguts, ví-
deos de difusió de l’Ordenança de con-
vivència i civisme, cartells per als parcs 
infantils, o la pàgina web (http://con-

selldelsinfants.elprat.cat) i el logotip, 
entre altres. 

Festes populars

El pla de treball del passat curs ha con-
sistit a proposar millores en les festes 
populars: carrosses de la cavalcada de 
Reis, repartiment de postals entre la 
gent gran per Sant Jordi, etc.  

Aquest setembre es va fer al Cèntric 
el sorteig per triar els nous membres 
que substituiran els que acaben la seva 
permanència al Consell. Hi van assistir 
més de 70 infants de totes les escoles 
de la ciutat, dels quals en van ser triats 
15. El 16 de novembre es farà a la sala 
de plens de l’ajuntament l’acte oficial 
de renovació del Consell ❧
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Les cares, reflex de l’ànima 
de la Festa Major del Prat 
Alegria, emoció, sorpresa, concentració, èxtasi... tots aquests sentiments queden 
reflectits en les cares dels pratencs i pratenques durant la nostra Festa Major

Ball per a la gent gran amb l’orquestra fusión, als jardins de la Pau.

Atraccions a la fira.

Espectacle del pallasso Marcel Gros.

Coral Lo Llobregat de les flors.

La Cirquera, èxit any rere any.
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                  Al concert de Los Mojinos Escocíos. A la cercavila d’inici, amb tota la festa per davant.

Al pati de l’Artesà, concert amb La Chatta Orquestra.

Tot escoltant el pregó a la pl. de la vila.
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El popular periodista de TV3, Jaume 
Barberà, que actualment està 
dirigint el programa Singulars, va 
ser l’encarregat d’oferir la lliçó 
inaugural del curs escolar d’enguany 
al Prat. Va donar suport fermament 
al professorat i a la seva feina, 
sobretot en aquests moments de 
retallades, alhora que va oferir una 
mirada crítica a la política que s’està 
duent a terme en relació amb la crisi 
que està patint la nostra societat.

“No deixem 
que ens 
ocupin el 
llenguatge”

Jaume Barberà
Periodista
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Una de les principals idees va ser la de rei-
vindicar el llenguatge. Per què?
Perquè crec que la gent del carrer, els que tre-
ballen cada dia, van a la feina, eduquen els fills, 
aixequen el país amb la seva tasca diària... no 
tenen la culpa del que està passant. No són ells 
els que han estirat més el braç que la màniga, ni 
tampoc estan gastant més del que tenen..., però 
ens ho volen fer creure. I no és cert. Els partidaris 
del neoliberalisme han guanyat, perquè ens ho 
hem cregut. Ens han ocupat el llenguatge, i no 
hem de deixar que ens l’ocupin. Al contrari, hem 
d’estar atents, perquè canviar les paraules vol dir 
canviar el teu món.

La seva conferència es va titular “Impli-
quem-nos”. Per què?
Perquè crec que som culpables d’haver deixat 
d’implicar-nos. Quan em pregunten “I què po-
dem fer?”, jo sempre contesto “Implicar-nos, 
necessitem tornar a implicar-nos.” Amb llibertat, 
amb respecte, però implicar-nos per aconseguir 
que aquesta austeritat sigui justa socialment i 
que no hi hagi ningú que es quedi a la cuneta.

Quins motius li han fet acceptar l’oferta 
de l’Ajuntament per fer la lliçó inaugural?
Doncs que quan la regidora d’Educació, Pilar 
Eslava, em va convidar em va explicar que en 
aquest acte es feia un reconeixement públic als 
professors i professores que feia 25 anys que tre-
ballaven al Prat. Aquest aspecte em va semblar 
molt important i hi vaig voler donar suport, per-
què els qui treballem en el sector públic sense ser 
funcionaris, com és el meu cas, hem d’estar amb 
ells i fer-los costat. Per això vaig venir. 

Quin paper juga el professorat en aquests 
moments de retallades?
Un paper molt, molt important. Els professors i 
professores han de fer i fan la mateixa feina amb 
molts menys recursos, amb aules sobresaturades, 
amb més hores de feina, amb poc reconeixement 
social. I la seva tasca és bàsica perquè la nostra 
societat creixi i tiri endavant. Jo he estat professor, 
i sé el que significa. En aquests moments, crec que 
hi ha una frase de Marc Twain molt adient per 
a explicar la tasca del professorat: “Com que no 
sabien que era impossible, ho van aconseguir”.

Després de 30 anys de fer de periodista, 
què l’ha portat a dirigir un programa com 
Singulars?
Singulars no sóc jo, Singulars és TV3 i és tot 
l’equip que fa el programa. És un exercici de 
periodisme independent, és un programa lliure i 

valent, com correspon a una televisió pública, i és 
per això que la ciutadania el valora.

Per què creu que té l’èxit que té?
Perquè fem venir figures poc conegudes per a 
la majoria de teleespectadors, que diuen coses 
que no podem oblidar, que ens fan reflexionar i, 
per tant, ens transformen. Amb aquest progra-
ma he experimentat una cosa nova, i és que les 
persones que convido, que escolto, m’acaben 
transformant.

En quin sentit?
Tots i totes som la gent que coneixem, els lli-
bres que llegim, les pedres amb què ensope-
guem, els fracassos i els èxits que tenim, som 
el que volem ser. En aquest sentit, el programa 
fa que la gent escolti altres punts de vista, que 
pensi, que reflexioni, i aquest procés ens acaba 
transformant. 

Algun personatge que l’hagi impactat 
especialment?
Com ja he dit, tots et transformen una mica, però 
puc esmentar Emili Lledó, un dels grans filòsofs 
vius que tenim al país.  Li vaig preguntar: “Què és 
la dignitat?”, i va respondre: “La dignitat és quan 
et mires al mirall i et veus”. “I la indignitat?”, 
vaig seguir. I la resposta: “quan no et veus”. 

Creu que un periodista ha de ser objectiu 
i ho pot ser?
La societat és diversa i els mitjans públics hem de 
ser escrupolosament independents. Jo no puc fer 
un programa amb el qual no estigui d’acord, però 
crec que l’objectivitat en aquest cas es basa en el 
fet de dur-hi convidats que representin diversos 
punts de vista i diverses opcions de pensament. 
I això és el que fem. Ara bé, fora de la càme-
ra, com a periodista, jo no puc ser neutral. En 
aquest temps d’emergència, no es pot ser neu-
tral. Aquesta és la meva manera d’implicar-me. 
Kapuscinski, quan defineix en què consisteix el 
periodisme, diu: “A veure, entendre i explicar. I 
a més a més, amb una intenció”. Doncs aquesta 
és la meva.

Quin paper creu que han de tenir els mit-
jans públics locals en la societat actual?
Han d’estar a prop de la seva gent. Han d’explicar 
tot allò que altres mitjans generalistes no expli-
quen i oferir a la ciutadania la informació del que 
passa al seu voltant. És un dret que tenen ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

[ José David Muñoz ]

Necessitem tornar 
a implicar-nos. Amb 
llibertat, amb respecte, 
però implicar-nos 
per aconseguir que 
aquesta austeritat sigui 
justa socialment i que 
no hi hagi ningú que 
es quedi a la cuneta.

Quan la regidora 
d’Educació, Pilar Eslava, 
em va convidar em 
va explicar que en 
aquest acte es feia 
un reconeixement 
públic als professors i 
professores que feia 25 
anys que treballaven 
al Prat. Aquest aspecte 
em va semblar molt 
important i hi vaig 
voler donar suport.

´ ´



el prat

32
novembre 12



el prat

33
novembre 12

El skate de
color “potablava”

Lejos quedan aquellos tiempos en que 
los patinadores, o skaters, eran objeto 
de queja por parte de algunos vecinos 
de la ciudad. Los skaters pratenses cada 
vez son más y buena parte de ellos es-
tán bajo el paraguas de la asociación 
Sweet Menta, formada recientemente 
y que participa activamente de la vida 
deportiva y cultural de la ciudad. 

Los patinadores de El Prat tienen su 
punto de encuentro en esta entidad, 
formada por gente joven e implicada. 
El trabajo de la asociación se traduce, 
por ejemplo, en el Chickens Love Ska-
teboarding, todo un referente de las 
competiciones de skate no sólo a nivel 
local, sino también de alcance catalán. 
El 5º campeonato se celebró el 6 de 
octubre.

La treintena de participantes mostra-
ron sus saltos y movimientos con el mo-
nopatín en el Skate Park de El Prat, si-
tuado en los jardines de la Ribera, punto 
de encuentro de la mayoría de patina-
dores pratenses, que aún reclaman más 
elementos para poder entrenarse. 

Arte y monopatines

El skate está muy ligado también a la 
cultura urbana, ya sea en estilo de mú-
sica, como de ropa o también de arte. 
En Sweet Menta no son ajenos a esta 
explosión paralela y es por ello que 
también fomentan la creación artística 
con la “customización” o personaliza-
ción artística de tablas de skate y con 
una exposición anual sobre la vincula-
ción entre arte y este deporte. Durante 
el Chickens Love, 10 artistas customiza-
ron tablas de skate y gorras ❧

video en www.elprat.tv 

[ José David Muñoz ]

Celebrado el 5º campeonato de monopatín
de El Prat, el Chickens Love Skatebording

El Skate Park 
de los jardines 
de la Ribera 
acogió la 
competición.
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L’Associació Esportiva Prat compta amb 33 equips repartits per les diferents categories 
del futbol base, on s’inculquen els valors de competitivitat, formació i respecte. Vídeo a 
www.elprat.tv

PRESEnTACiÓ DE L’AE PRAT

L’Associació Esportiva Prat de futbol 
va ser eliminada de la Copa del 
Rei en perdre per 2 a 3 contra el 
Llagostera en un Sagnier ple de gom 
a gom. Els 90 minuts reglamentaris 
van acabar en empat a un gol i el 
partit es va decidir a la pròrroga.

ADéU A LA COPA DEL REi

Tots els equips del Club Bàsquet Prat es van presentar al pavelló Joan Busquets amb la incorporació de 
50 infants més. Destaca la creació de dos nous equips femenins infantils. També es van presentar les 
plantilles dels sèniors de l’entitat: LEB Plata, Copa Catalunya i Femení. Vídeo a www.elprat.tv

PRESEnTACiÓ DEL CB PRAT
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El Prat Empresarial

[ C. Jaume Casanovas, 99, 1er  
[ Tel. 93 378 95 70 
[ www.elpratempresarial.org
[ info@elpratempresarial.org

E

Nova representació del
món empresarial pratenc
L’entitat El Prat Empresarial s’obre al món econòmic del municipi

El Prat Empresarial és una iniciativa 
associativa promoguda per un grup 
d’empresaris ubicats al nostre muni-
cipi. El seu objectiu és representar el 
món empresarial pratenc mitjançant 
la intervenció en els diversos àmbits 
que conformen la realitat professional, 
laboral, econòmica, administrativa, po-
lítica i social que els és pròpia.

Consideren que és imprescindible fo-
mentar l’emprenedoria, la innovació i 
la internacionalització de les activitats 
empresarials que es duen a terme al 
Prat com a motors de desenvolupa-
ment, progrés i competitivitat econò-
mica i social.

En aquests moments, l’entitat incor-
pora 20 empreses associades (micro-
pimes, pimes i grans empreses) i vol 
anar creixent de la mà dels seus socis: 
escoltant-los, compartint els seus pro-
blemes, i -en allò possible- afavorir les 
solucions. L’associació aspira a arribar a 
70 associats a finals d’any. 

Oberta a tothom

El Prat Empresarial té voluntat d’esde-
venir una associació oberta a tota em-
presa i professional que desenvolupi 
la seva activitat econòmica i industrial 
a la nostra ciutat. Un altre dels eixos 
bàsics de l’associació és fomentar i 

posar en valor la figura de l’empresari 
i l’emprenedor davant la societat com 
a element fonamental en el procés 
de creació i distribució de riquesa. En 
aquest sentit, El Prat Empresarial vol 
defensar els interessos empresarials 
davant les administracions, organis-
mes i institucions, així con davant 
l’opinió pública, mitjançant fòrums de 
debat i intercanvi en temes d’interès 
econòmic i empresarial. Tot això, sense 
oblidar la responsabilitat social de les 
empreses.

L’entitat vol col·laborar amb totes les 
associacions que tinguin relació amb el 
món empresarial del Prat ❧

l Prat Empresarial” 
creu que només 
des de l’esforç 
conjunt serà possible 
potenciar i posar en 
valor el Prat com 
a àrea estratègica 
d’interès econòmic, 
industrial i social.

Membres de l’entitat a la seu social de “El Prat empresarial”.

“
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