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La vaga general del 14 de 

novembre va tenir al Prat un seguiment massiu. Als 
polígons industrials va ser on més es va notar l’aturada, amb un 
seguiment pràcticament total, especialment a les grans empreses 
com Damm, la Seda o Nissan. També els sectors comercials i de 
serveis van registrar una aturada força generalitzada, ben visible als 
carrers del Prat, on moltes botigues i bars no van obrir. A l’educació 
pública el seguiment de la vaga també va ser alt. Pel que fa a la 
plantilla de l’Ajuntament, el 84% 
dels treballadors municipals 
van secundar l’aturada. La 
manifestació convocada per 
la plataforma “El Prat contra 
les retallades” va recórrer 
diversos carrers de la ciutat i 
va ser multitudinària (segons 
els Mossos d’Esquadra, al 
voltant de 8.000 persones). 
Vídeo a www.elprat.tv ❧

Dues imatges 
de la protesta 

convocada 
per la 

plataforma 
“El Prat 

contra les 
retallades”

Segons els Mossos 
d’Esquadra, unes 8.000 
persones van participar 
a la manifestació del 
14 de novembre

8.000 MANIFESTANTS
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La Cursa per la Vida va arribar el diumenge 11 de novembre a la seva 
vuitena edició. Més de mil persones van participar enguany en aquesta cursa solidària contra el 
càncer, a la qual es podia participar per només 5 euros que es destinaran a la lluita contra aquesta 
malaltia. Com ja és habitual, a la cursa hi van participar el Pollo dels Diables del Prat, la geganta de 
l’AMPA Mare de Déu del Carme i els Amics dels Vehicles Antics 
i Clàssics del Prat, entre altres que s’hi van afegir per primera 
vegada, com l’associació motociclista Los Reyes de la Ruta. Durant 
l’acte de lliurament de premis, els bombers de l’aeroport van 
entregar un xec a l’entitat organitzadora de la cursa, la junta local 
del Prat de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Catalunya. 
Vídeo sobre la cursa d’enguany a www.elprat.tv ❧

A la Cursa 
per la Vida se 
sumen dues 
satisfaccions: 
la de l’activitat 
física i la de 
participar 
en una causa 
solidària. La junta local de l’AECC 

agraeix el suport 
solidari de totes les 
persones que van 
participar a la cursa

AGRAÏMENT
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La plaça de Catalunya, un espai 
de ciutat

J

Ya os podemos mostrar las imágenes infográficas de cómo será la plaza de Catalunya, una vez terminada su refor-
ma. Ahora estamos iniciando el último tramo de esta obra que significa la transformación de uno de los puntos 
neurálgicos de la ciudad, y una de las zonas más densamente pobladas del municipio.

Esta plaza será mucho más que una plaza: será un espacio cívico, un lugar de encuentro donde conviva la gente, 
donde haya cabida para el paseo, la reunión, el disfrute del comercio y las terrazas ... Una plaza donde haya vida, 
donde no habrá tráfico de coches, donde la vegetación formará parte importante del paisaje y donde gente de 
todas las edades encontrará su espacio y su momento.

Con la nueva plaza de Catalunya, el Ayuntamiento continúa reivindicando el espacio público como imprescin-
dible para fomentar la convivencia y el civismo. Con este convencimiento construimos el Cèntric como espacio 
cultural, que ya se ha convertido en uno de los lugares más transitados de la ciudad. Este equipamiento, junto 
con la remodelación de la plaza del Mestre Estalella, fueron las primeras actuaciones de este proyecto integral 
que conforma la plaza de Catalunya y su entorno.

Otro aspecto importante que otorgará centralidad a esta plaza será la llegada de la línea L9 del metro, que, 
según el calendario establecido por la Generalitat, debe entrar en funcionamiento durante el año 2014.

Dentro de unos meses iniciaremos el tramo final de estas obras que los vecinos y vecinas de alrededor estáis 
siguiendo con paciencia. Entendemos la complejidad de la suma de proyectos en una misma zona y vemos tam-
bién la calidad del espacio público resultante. Creo que todos podemos compartir que el esfuerzo vale la pena.

a us podem mostrar les imatges infogràfiques de com serà la plaça de Catalunya, un cop acabada la seva 
reforma. Ara estem iniciant l’últim tram d’aquesta obra que significa la transformació d’un dels punts neu-
ràlgics de la ciutat, i una de les zones més densament poblades del municipi.  

Aquesta plaça serà molt més que una plaça: serà un espai cívic, un lloc de trobada on convisqui la gent, on 
hi hagi cabuda per al passeig, la reunió, el gaudi del comerç i de les terrasses... Una plaça on hi hagi vida, 
on no hi haurà trànsit de cotxes, on la vegetació formarà part important del paisatge i on gent de totes de 
les edats trobarà el seu espai i el seu moment. 

Amb la nova plaça de Catalunya, l’Ajuntament continua reivindicant l’espai públic com a imprescindible 
per fomentar la convivència i el civisme. Amb aquest convenciment vam construir el Cèntric com a espai 
cultural, que ja s’ha convertit en un dels llocs més transitats de la ciutat. Aquest equipament, juntament 
amb la remodelació de la plaça del Mestre Estalella, van ser les primeres actuacions d’aquest projecte 
integral que conforma la plaça de Catalunya i el seu entorn. 

Un altre aspecte important que atorgarà centralitat a aquesta plaça serà l’arribada de la línia L9 del metro, 
que, segons el calendari establert per la Generalitat, ha d’entrar en funcionament durant l’any 2014. 

Dintre d’uns mesos iniciarem el tram final d’aquestes obres que els veïns i veïnes del voltant esteu seguint 
amb paciència. Entenem la complexitat de la suma de projectes en una mateixa zona i veiem també la 
qualitat de l’espai públic resultant. Crec que tots podem compartir que l’esforç val la pena.

Lluís Tejedor 
L’alcalde

Aquesta plaça serà molt 

més que una plaça: serà un 

espai cívic, un lloc de 

trobada on convisqui la 

gent, on hi hagi cabuda 

per al passeig, la reunió, el 

gaudi del comerç i de les 

terrasses... 

Esta plaza será mucho más 

que una plaza: será un 

espacio cívico, un lugar de 

encuentro donde conviva la 

gente, donde haya cabida 

para el paseo, la reunión, el 

disfrute del comercio y las 

terrazas... 
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En el vestíbulo del Cèntric podemos visitar una 
maqueta sobre el proyecto de la plaza de Catalunya
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Las 4 claves

[1]

Todo el proceso comenzó 

en 2006 con el derribo 

del antiguo matadero 

para permitir la 

construcción del Cèntric.

[2]

La fase final de la 

transformación de la plaza 

se hará con dos obras 

paralelas: la urbanización 

de la superficie y el 

aparcamiento subterráneo.

[3]
El espacio para el uso cívico 

de la plaza será mayor que 

ahora y se eliminará el 

tráfico rodado de paso.

[4]
Las obras comenzarán 

durante la primavera de 

2013 y tendrán una duración 

de dos años y medio, si 

bien en el verano de 2014 

ya se podrá abrir al público 

una parte de la plaza.
Las obras de reforma integral de la plaza 

de Catalunya, que comenzaron en 2006 
con el derribo del antiguo matadero, 
que debía permitir la construcción del 
Cèntric, entran ya en la fase final.

En este largo proceso de transforma-
ción del principal espacio central de 
la ciudad ya se han superado diver-
sas fases: se ha derribado el matadero, 
construido el Cèntric (principal equi-
pamiento cultural de la ciudad) con un 
aparcamiento municipal en el subsuelo, 

perforado el túnel del metro y termina-
do la estación, desviados colectores y 
remodelados espacios como la pl. del 
Mestre Estalella y el entorno inmediato 
del Cèntric. 

Ahora falta terminar el proyecto, ce-
rrar la reforma total de la plaza, con dos 
grandes obras que se harán de manera 
paralela: por un lado, la reurbanización 
del resto de la superficie, que todavía 
no está finalizada y que hay que ter-
minar para no dejar todo el proyecto a 

La reforma 
de la plaza de 

Catalunya entra 
en su fase final 
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medias y poder devolver la plaza ente-
ra al uso ciudadano. Y por otro lado, la 
construcción de un nuevo aparcamien-
to municipal subterráneo de 260 plazas, 
un equipamiento que se considera im-
prescindible en la zona de la ciudad con 
más demanda de aparcamiento y que, si 

hay que hacerlo, ahora es el mejor mo-
mento, aprovechando el movimiento de 
obras en la superficie de la plaza.

El sector de la plaza que queda por ur-
banizar tiene una superficie de 18.000 
metros cuadrados (toda la plaza tiene 
casi 25.000). El espacio para el uso cívico 

de la plaza será mayor que ahora, ya que 
con la reforma desaparecerán plazas de 
aparcamiento en superficie y se elimi-
nará el tráfico rodado de paso, de modo 
que el peatón será el usuario prioritario. 
Así, la plaza podrá acoger muchas y dife-
rentes actividades, tanto públicas como 

Estas 
imágenes 

virtuales 
muestran 

el aspecto 
que tendrá 

la plaza una 
vez acabada. 
A la derecha, 

vista desde 
la biblioteca 
del Cèntric.

Calendari 
d’obres 
El Ple Municipal de novembre 
va aprovar el projecte 
de reforma de la plaça i 
construcció de l’aparcament. 
Superats els tràmits legals, 
les obres començaran durant 
la primavera de 2013 i 
tindran una durada de dos 
anys i mig, per bé que a 
l’estiu de 2014 ja es podria 
obrir al públic una part de 
la plaça. Durant les obres 
quedarà garantit el pas dels 
vianants als habitatges i per 
travessar la plaça entre el 
carrer de Rosa Ribas Parellada 
i la pl. del Mestre Estalella.



el prat

11
desembre 12

privadas, y su tamaño permitirá que 
haya lugares diferentes donde todos 
podrán encontrar su espacio, su rincón.

La financiación

Las obras de la pl. de Catalunya tienen 
un presupuesto de 12,2 millones de 

euros, de los cuales 6 corresponden al 
aparcamiento, que corre a cargo de la 
empresa municipal Prat Espais SL. El 
resto lo financian el Área Metropolitana 
de Barcelona (5,2 millones) y la empre-
sa pública Infraestructures Ferroviàries 
de Catalunya, IFERCAT (1 millón). 

La nueva plaza de Catalunya quiere dar 
cabida a todos los usos, desde los más 
cívicos y organizados a los más de ocio e 
improvisados. Es decir, será a la vez una 
plaza y un parque, donde convivirán es-

José Manuel López

“Si queda como está en la maqueta, yo 
estaré encantado, porque soy vecino 
de la plaza y llevamos ya siete años de 
obras. Yo estoy apuntado también para 
una plaza del aparcamiento subterráneo; 
ahora la tengo en 
el de la av. Verge de 
Montserrat, y estoy 
esperando a ver 
cuándo construyen 
éste. Estoy muy 
contento con la 
remodelación, 
quedará bonito.” 

Jaume Rosell

“A mi el projecte 
m’agrada, és una 
cosa molt maca 
per al poble. Jo 
encara recordo 
quan estava 
l’escorxador 
aquí, on ara hi 
ha el Cèntric, i la 
meva família hi 
portava els porcs per fer-los matar... 
Això ha canviat molt! Però encara 
queda molta feina per fer fins que 
veiem com ha quedat la plaça.”

Liliana Uva i 
Sofía Martínez

“Nos parece muy bien y la 
remodelación es un lavado de imagen 
que nos gusta para El Prat. Llevaba 

demasiado tiempo en 
obras y eso siempre da 
una mala sensación. Nos 
gusta ver que ya está 
en la maqueta la parada 
del metro. Lo llevamos 
esperando mucho tiempo, 
y ya incluso nos hemos 
aprendido las paradas.”

Diferentes espacios 
para diferentes usos 
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pacios comerciales y de paseo, con zo-
nas más tranquilas y otras más activas 
con bares, restaurantes y terrazas.

El sector más ajardinado será un par-
que de casi 14.000 metros cuadrados, 
con arbolado, vegetación y un gran 
prado con un suave relieve ondulado, 

por el que podremos pasear o estirar-
nos. Como en todo parque, también 
habrán juegos infantiles, bancos, sillas, 
parterres...

En la zona central de la plaza se situará 
el acceso principal al metro y la salida 
peatonal del aparcamiento subterrá-

neo. El elemento más significativo será 
una gran pérgola que cubrirá lo que 
quiere ser un gran espacio de encuen-
tro de 900 metros cuadrados (imagen 
inferior izquierda) ❧

Video en www.elprat.tv

El pàrquing 
A més del situat sota 
el Cèntric, la pl. de 
Catalunya acollirà un nou 
aparcament municipal 
subterrani, de dues 
plantes i amb capacitat 
per a 261 places per a 
turismes, 4 per a motos 
i 36 per a bicicletes. 
La seva construcció i 
posterior gestió anirà 
a càrrec de l’empresa 
municipal d’habitatge i 
aparcament Prat Espais 
(www.pratespais.com).
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Vostè explica que no es 
tracta d’una obra nova, sinó 
de l’acabament d’una obra 
iniciada fa ja 6 anys...
Així és. L’any 2006 va co-
mençar tot el projecte 
de transformació de la 
plaça, amb l’enderroc de 
l’escorxador. Després es va 
desviar un gran col·lector i, 
es va construir el Cèntric, el 
túnel i l’estació del metro, la 
urbanització dels voltants 
del Cèntric... I ara arriba la 
fase final, que ens permetrà 
recuperar tota la plaça per 
a l’ús ciutadà. Estem con-
vençuts que tindrem un es-
pai de referència amb una 
qualitat urbana magnífica, 
amb multiplicitat d’usos, on 
tothom tindrà el seu espai.

També es farà un aparca-
ment subterrani?
Correcte. Es farà a la zona 
més propera al carrer de Lleida. Serà 
un pàrquing similar al que hi ha sota 
el Cèntric i que vindrà a cobrir la forta 
demanda d’aparcament que hi ha en 
aquesta zona de la ciutat. La figura pre-
ferent serà el lloguer, a uns preus molt 
competitius.

¿La reforma de la plaça preveu elimi-
nar tot l’aparcament en superfície?
Sí, tot el perímetre de la plaça passarà 
a ser per als vianants. De fet, ja s’ha fet 
així a la pl. del Mestre Estalella i a l’av. 
del Canal, i es farà el mateix a l’altra ban-
da de la plaça, on ara queden unes 110 
places d’aparcament. Hi haurà un tràn-
sit pacificat, per accedir als habitatges, 
però molt reduït. El trànsit de pas ac-
tual quedarà eliminat. El pàrquing sub-

Entrevista a Juan Pedro Pérez, tinent d’alcalde d’Espai Públic i Projectes Urbans

terrani vol compensar aquesta pèrdua 
d’aparcament en superfície. 

El veïnat què opina del projecte?
Sabem que estan cansats de tants anys 
d’obres, de pols i de sorolls, però a partir 
d’ara començaran a veure com canviarà 
realment la plaça, que serà molt més 
verda i acollidora. A més, canviarà el seu 
model: si abans acollia grans concerts 
i espectacles multitudinaris, ara ja no 
tindrà aquesta funció; serà més un lloc 
d’estada, de passeig, d’activitats més re-
duïdes i més comercial.

Més comercial?
Sí, perquè la reforma de la plaça arribarà 
fins a les façanes dels habitatges. Es per-
metrà la instal·lació de terrasses i vetlla-

dors de bars i restaurants, i es potencia-
ran molt els baixos comercials. I quan 
arribi el metro tot plegat guanyarà en 
vitalitat social i comercial ❧

“Serà un espai de referència amb 
una qualitat urbana magnífica” 

“La plaça ja no acollirà 
grans concerts ni actes 
multitudinaris: serà 
més un lloc d’estada i 
d’activitats més reduïdes”

CANVI DE MODEL

“Es potenciaran molt els 
baixos comercials i es 
permetrà la instal·lació 
de terrasses i vetlladors 
de bars i restaurants”

MÉS COMERCIAL

Juan Pedro Pérez, al costat de la maqueta de la nova plaça de Catalunya, situada al vestíbul del Cèntric.
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portaveus dels grups muniCipals

Rafael Duarte MolinaJuan Pedro Pérez Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Res no serà fàcil, però 
tot és possible
es miri com es miri, el 25 de novembre ha estat 
una jornada històrica. Mai unes eleccions al Parlament 
de Catalunya havien tingut una participació tant alta. Per 
tant, la primera consideració que voldria fer és felicitar 
la ciutadania per la seva participació i civisme.

en segon lloc, a nivell local, vull donar les gràcies a tots 
els pratencs i pratenques que ens han fet confiança. Hem de 
reconèixer que el resultat no ha estat ni de bon tros l’esperat, 
ja que hem passat de ser la primera a la quarta força.

en tercer lloc, cal recordar que CiU, tot i la davallada, 
segueix essent la primera força al Parlament de Catalunya, amb més 
del doble d’escons que la segona i amb més escons que la segona 
i la tercera juntes. Certament, la pèrdua de 12 escons farà difícil la 
governabilitat durant els propers quatre anys, però ens en sortirem.

temps hi haurà per analitzar aquests resultats amb 
detall. És evident que les retallades que el Govern ha hagut de 
fer, i que amb tota probabilitat haurà de continuar fent, hi han 
tingut molt a veure, però el joc brut, les falses acusacions, les 
calúmnies i la política de la por, també hi han jugat el seu paper. 
Sigui com sigui, aquest és el veredicte de 3.657.450 catalans i 
catalanes que varen anar a votar, dels quals 1.112.341 varen 
optar per donar suport al president Mas i al partit que li donem 
suport. Val a dir que, tot i les dificultats, ens esperen uns anys 
molt apassionants per al futur de Catalunya. Caldrà defensar 
aferrissadament l’estat del benestar i les polítiques socials que 
se’n deriven, sense oblidar que, vista la composició del nou 
Parlament, el camí basat en el dret a decidir no tindrà aturador.

Finalment, des de Ciu lamentem que un any més 
l’equip de govern no hagi escoltat la nostra reiterada proposta 
de cercar un nou emplaçament per a la Fira Avícola i evitar els 
problemes d’aparcament al veïnat de la zona de cal Gana.

www.ciuelprat.cat

El Prat aposta per 
l’Alternativa Sensata
Com s’acostuma a dir en aquestes ocasions, el 
passat 25 de novembre, el poble va parlar. El resultat de 
les eleccions autonòmiques a la nostra ciutat va deixar 
clares les prioritats dels pratencs i les pratenques. I el cert 
és que el Prat ha tornat a demostrar que és una ciutat 
d’esquerres i progressista, donant suport majoritari a opcions 
polítiques que posen l’accent en les qüestions socials i 
pretenen oferir solucions als problemes reals de la gent.

es en este contexto donde, con el apoyo de miles de 
ciudadanos y ciudadanas de El Prat, el Partit dels Socialistes 
de Catalunya ha vuelto a ser la primera fuerza política en 
unas elecciones autonómicas. En una jornada electoral 
marcada por la elevada participación y por la ausencia de 
incidentes, el electorado ha confiado mayoritariamente en la 
propuesta socialista, que ha consistido en propugnar el no a 
los recortes y el no a la independencia. Porque los socialistas 
entendemos que se puede salir de la crisis con cohesión social, 
sin recortar el Estado del Bienestar, y creemos en un proyecto 
inclusivo, de soberanías compartidas: la España Federal.

i a la nostra ciutat, el compromís del PSC camina 
en aquesta mateixa direcció, treballant, dia a dia, per 
millorar la qualitat de vida dels pratencs i les pratenques.

des d’aquest mes de novembre he assumit amb 
il·lusió l’encàrrec dels meus companys i companyes de 
partit de ser el portaveu municipal del PSC a l’Ajuntament. 
Vull agrair des d’aquí a en José García la tasca feta 
durant els anys en què ha ocupat aquesta responsabilitat, 
sempre des del respecte i la voluntat de diàleg. El nostre 
projecte de ciutat passa per les aportacions de tota la 
ciutadania progressista del Prat per continuar construint 
una societat basada en la convivència, justa i socialment 
cohesionada. Avançant sense trencar. Amb sensatesa.

Twitter: @PerezJP_
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portaveus dels grups muniCipals

Rafael Duarte MolinaJuan Pedro Pérez Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Sí a Catalunya, sí a 
España, sí a Europa
nací en Cataluña hace 37 años, hijo de un manchego 
y de una andaluza que también pusieron su granito de arena 
para levantar Cataluña. Trabajaron toda su vida, nunca 
dejaron de pagar ni un solo impuesto y educaron a sus tres 
hijos de tal manera que nos sentimos orgullosos de ser 
catalanes y, por supuesto, españoles. Sin fobias ni rencores. 
Los independentistas no quieren a Cataluña más que yo y mis 
hermanos. Nadie va a hacer que renunciemos a nuestras raíces, 
a nuestra identidad, a nuestra lengua materna y a nuestros 
recuerdos. Nadie va a obligarnos a elegir entre España y 
Cataluña. Queremos a las dos por igual y también al pueblo en 
el que nos hemos criado, El Prat. 

aunque algunos llevan años haciendo lo posible 
y lo imposible para que nos sintamos catalanes de segunda 
categoría no lo han conseguido. En mi familia no tenemos 
complejos de inferioridad, ni renegamos de nuestra historia 
familiar y mucho menos convivimos con el rencor que algunos 
tienen la desdicha de sufrir. Mis hermanos y yo hemos estudiado 
y viajado lo suficiente para saber que sentirse español no es ser 
un “facha”. Esa monserga que algunos borregos ignorantes 
se han creído, nos da más impulso para seguir combatiendo el 
corrosivo nacionalismo catalán excluyente.  

supongo que a algunos les molesta la bandera de 
España, el idioma español, los triunfos de nuestros deportistas o 
que mantengamos tantos lazos de unión con otros territorios de 
España. En mi familia no vamos a renunciar a lo que con orgullo 
somos: catalanes y españoles. Eso sería un suicidio moral y una 
renuncia a nuestro propio ADN personal. 

artur mas, toma buena nota del batacazo histórico que 
te has pegado. Las grandes ciudades de Cataluña no respaldan 
tu proyecto separatista. Nosotros seguiremos defendiendo sin 
complejos una Cataluña fuerte dentro de una España unida.

www.antoniogallego.es

Contra la dreta d’aquí 
i la d’allí 
en una anàlisi ràpida de les passades eleccions 
al Parlament de Catalunya destaquen dos elements. 

en primer lloc, l’elevada participació, gairebé 
fregant el 70%, que ratifica l’interès que aquesta 
contesa ha despertat entre la ciutadania. 

en segon lloc, que l’electorat català segueix sent 
plural i divers des de qualsevol punt de vista, fins i tot 
ara més divers que en anteriors processos electorals. 

la complexitat de les diferents 
combinacions de govern possibles dibuixen un 
escenari obert que no aclareix cap de les incògnites 
plantejades per qui va convocar aquestes eleccions. 
En aquest sentit, és destacable l’important retrocés 
experimentat per CiU, que havia plantejat aquestes 
eleccions com un plebiscit personal i polític. 

en les pròximes setmanes anirem 
veient com es desenvolupen els esdeveniments 
polítics i podrem tenir una opinió més afinada 
sobre el significat d’aquesta contesa electoral. 

en aquest article només vull acabar destacant 
el gran resultat d’ICV-EUiA a Catalunya. I en especial, 
l’extraordinari resultat obtingut al Prat, on arriba a un 18,7% 
dels vots, que en xifres absolutes significa doblar el resultat 
anterior i pràcticament assolir 6.000 vots a la nostra ciutat. 

vull des d’aquí agrair la confiança dipositada 
per tots els electors del Prat que han votat a ICV-EUiA 
com a força d’esquerra capaç d’enfrontar quotidianament 
les polítiques de la dreta, la de Catalunya i la d’Espanya, 
amb alternatives reals en defensa de l’estat del benestar. 

www.iniciativa.cat/elprat
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El PSC, el més votat al Prat

El Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) va ser el partit polític més votat 
al municipi del Prat de Llobregat en les 
eleccions al Parlament de Catalunya 
celebrades el 25 de novembre passat, 
amb el 23,25% dels sufragis i 7.266 vots 
(26,28% i 6.651 vots l’any 2010).

La segona força política més votada 
a la nostra ciutat va ser ICV-EUiA, amb 

un 18,67% i 5.835 vots (11,78% i 2.983 
l’any 2010), seguida pel PP, amb un 
14,81% i 4.630 vots (14,89% i 3.769 vots 
l’any 2010); CiU, amb un 14,06% i 4.394 
vots (26,82% i 6.789 vots l’any 2010); 
C’s, amb un 10,72% i 3.352 vots (4,65% 
i 1.177 vots l’any 2010); ERC, amb un 
8,10% i 2.532 vots (4,67% i 1.182 vots 
l’any 2010); i la CUP, amb un 2,07% i 647 

vots (l’any 2010 no es va presentar a les 
eleccions al Parlament). 

Alta participació

Al Prat, la participació va ser del 66,54% 
(l’any 2010 havia estat del 53,52%) ❧

Consulteu els resultats complets al Prat a l’apartat

Ajuntament /Eleccions de www.elprat.cat

Els socialistes van obtenir a la ciutat el 23,25% dels vots (l’any 2010 van ser el 
26,28%) en les eleccions al Parlament. La segona força més votada va ser ICV

Resultats al Prat dels partits polítics que han aconseguit 
representació al Parlament de Catalunya
Entre parèntesis, resultats de les eleccions al Parlament de 2010

Participació: 66,54% 
(l’any 2010 va ser del 53,52%)

PSC
23,25% - 7.266 vots 
(26,28% - 6.651)

ICV-EUiA
18,67% - 5.835 vots 
(11,78%- 2.983)

PP
14,81% - 4.630 vots 
(14,89% - 3.769)

CiU
14,06% - 4.394 vots 
(26,82% - 6.789)

C’s
10,72% - 3.352 vots 
(4,65% - 1.177)

ERC
8,10% - 2.532 vots 
(4,67% - 1.182)

CUP
2,07% - 647 vots 
(no concurrència)
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El col·lectiu de persones grans que cada any fan el pessebre de Nadal de la plaça de la Vila han donat 900 euros al Punt 
Solidari de la ciutat. Aquests diners es van recaptar durant les festes nadalenques de l’any passat, amb la venda de 
pastissos i artesania elaborats per les dones del col·lectiu. La donació s’ha traduït en menjar que es repartirà entre 
les gairebé 120 famílies que quinzenalment reben ajuda alimentària al Punt Solidari. Vídeo a www.elprat.tv

DONACIÓ AL PUNT SOLIDARI

El Parc Agrari del Baix Llobregat organitza l’activitat “Agriproxima’t”, 
trobades entre pagesos, consumidors, experts nutricionistes i 
restauradors en una taula rodona sobre la venda directa de les 
fruites i verdures dels camps del Delta. Vídeo a www.elprat.tv

“AGRIPROXIMA’T” AL PARC AGRARI El divendres 30 de novembre i el dissabte 1 de desembre 
es torna a organitzar al Prat, i a tot Catalunya, un gran 
recapte d’aliments per a persones necessitades. Podreu 
lliurar aliments a l’entrada de supermercats i centres 
comercials. Més informació a www.bancdelsaliments.org

NOU GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
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El Consorci dels Espais Naturals del Delta va organitzar 
l’11 de novembre una activitat per conèixer i 
diferenciar les múltiples espècies d’arbres que creixen 
a la ribera del Llobregat i prop dels canals.

                  ELS ARBRES DEL RIU LLOBREGAT
A finals d’octubre es van dur a terme al Prat diverses activitats de 
sensibilització respecte del càncer de mama, una de les quals va 
ser una festa a la pl. de la Vila que va comptar amb il·luminació de 
color rosa per part de la Casa Consistorial. Vídeo a www.elprat.tv

CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

L’Ajuntament ha 
renovat els convenis de 
la Xarxa d’Escoles per la 
Sostenibilitat amb els 
15 centres de la ciutat 
que hi estaven adherits 
els dos darrers cursos, 
i alhora ha signat set 
noves adhesions, entre 
les quals totes les 
escoles bressol. Més 
informació a http://
xarxaescpratsostenible.
blogspot.com.es/

ESCOLES MÉS SOSTENIBLES

El Centre de 
Recuperació d’Animals 
Marins de la Fundació 
CRAM va alliberar el 24 
d’octubre a la platja del 
Prat quatre tortugues 
babaues que s’han 
recuperat al centre. 
Vídeo a www.elprat.tv

ALLIBERADES QUATRE TORTUGUES
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El precio del agua en El Prat será casi la mitad que en el resto de municipios del Área Metropolitana.

El Ayuntamiento de El Prat ha aproba-
do las tarifas del agua para 2013, que 
aumentan respecto a las actuales por 
el incremento de costes sobrevenidos 
y ajenos a la empresa municipal Aigües 
del Prat.

Para el 60% de las familias abonadas 
de El Prat, el incremento supondrá entre 
uno y dos euros más al mes, mientras 
que para otro 30% el incremento será 
de entre uno y tres euros. El 10% res-
tante (las que consumen mucha agua) 
pagarán entre 3,5 y 5 euros más.

Estos costes imprevistos que han cau-
sado el incremento de tarifas se deben 
a diversos factores externos. El principal, 
que la empresa Aigües Ter Llobregat, 
que la Generalitat acaba de privatizar y 
a la que El Prat compra entre el 10% y 
el 20% del agua que consume, ha incre-
mentado la tarifa en un 70% (el resto del 
agua que consumimos en El Prat proce-
de del acuífero). Además, la Generali-
tat ha implementado un nuevo canon 
específico para captación del agua del 
medio a todas las empresas suministra-
doras y, por otro lado, les obliga a hacer-
se cargo de los impagados. Pese a todos 
estos incrementos, el precio del agua en 
El Prat será casi la mitad que en el resto 
de municipios metropolitanos ❧

Nuevas
tarifas
del agua 

En 2013 pagaremos entre
uno y dos euros más al mes
por el agua del grifo
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El IBI (Impuesto de Bienes 
Inmuebles), conocido 
popularmente como “la 
contribución”, no subirá 
de cara al próximo año

LA CONTRIBUCIÓN NO SUBE

Para facilitar la actividad 
económica se mantienen 
las bonificaciones fiscales 
como la exención para el 
inicio de actividades

BONIFICACIONES FISCALES

El Ayuntamiento 
congela el IBI urbano
Tampoco suben los otros principales tributos
locales (IAE, vehículos, residuos comerciales) y las
bonificaciones para facilitar la actividad económica

El Pleno Municipal ha aprobado las or-
denanzas fiscales (tributos y tasas mu-
nicipales) para 2013, que por quinto año 
consecutivo optan por la contención.

Así, el Ayuntamiento congelará, de cara 
a 2013, los principales impuestos muni-
cipales: Impuesto de Bienes Inmuebles 

(IBI) de naturaleza urbana (que es el im-
puesto que tiene un impacto más gene-
ralizado sobre la población), Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE), Impuesto 
de Residuos Comerciales e Impuesto de 
Vehículos. Los tributos que se incremen-
tarán lo harán alrededor del 2%, inferior 

a la inflación prevista, como es el caso del 
IBI de naturaleza rústica y el de caracte-
rísticas especiales, como el que pagan el 
aeropuerto y el puerto y que supone el 
40% de los ingresos municipales por IBI.

Ayuda a la actividad 
económica

Para 2013 también se mantendrán las 
bonificaciones fiscales municipales para 
facilitar la actividad económica, como la 
exención para el inicio de actividades, 
que desde su regulación, en 2009, ha be-
neficiado a 415 contribuyentes.

Estas ordenanzas fiscales siguen el 
principio de garantizar y asegurar la 
prestación de los servicios municipales 
al nivel actual ❧

Las ordenanzas fiscales figuran en                    
el apartado Ayuntamiento / Normativa         
municipal de www.elprat.cat. Vídeo sobre el                  
Pleno municipal en el que se aprobaron las 
ordenanzas fiscales en www.elprat.tv

El IBI, que graba la propiedad inmobiliaria, queda congelado para 2013.
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Els ajuntaments de Castelldefels, Gavà, el 
Prat, Viladecans i Sant Boi han convocat 
l’onzena edició dels Premis Delta a les 
Millors Iniciatives Empresarials. L’objectiu 
és promoure la posada en marxa de no-
ves iniciatives empresarials a la zona del 
delta del Llobregat i reconèixer la seva 
aportació com a eines dinamitzadores 
de l’activitat socioeconòmica. 

Al concurs s’hi podran presentar em-
preses (i/o autònoms) que hagin iniciat 
la seva activitat entre l’1 de gener de 
2007 i el 31 de desembre de 2011, i que 
tinguin domicili social o desenvolupin 
l’activitat a qualsevol dels municipis del 

Els premis a les millors
iniciatives empresarials 
dels municipis del Delta 
arriben a l’onzena edició

Delta. El termini per presentar candidatu-
res finalitza el 5 de desembre. 

Entre els criteris per escollir les millors 
iniciatives empresarials en destaquen 
l’adequació de les empreses candidates 
a les necessitats i les demandes del mer-

cat del territori del Delta, la creació de 
llocs de treball, la promoció de la igual-
tat d’oportunitats, el grau d’innovació i la 
viabilitat comercial tècnica ❧

Més informació a www.economia.elprat.cat

Imatge de la gala de lliurament dels Premis Delta de l’any 2010.

Tornen
els Premis
Delta 
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El Ayuntamiento ha 
contratado a 30 per-
sonas de la ciudad 
que se hallaban en 
situación de paro de 
larga duración, con 
las prestaciones y 
subsidios agotados y 
con graves dificulta-
des económicas. 

Este nuevo progra-
ma de contratación 
ha sido posible gracias 
al Plan de apoyo a las 
políticas sociales muni-
cipales que promueve 
el Área Metropolitana 
de Barcelona. Las per-
sonas contratadas ha-
rán obras y servicios de 
interés general y social 
durante siete meses. 

Trabajos a 
realizar

Sus perfiles profesio-
nales son muy diver-
sos: oficiales y peones 
de la construcción y 
de mantenimiento de 
edificios, operarios de 
limpieza, conductores y auxiliares de pro-
gramas. Los trabajos a realizar son: 
[ Mantenimiento y mejora de equipa-
mientos deportivos y espacios públicos 
de la ciudad. 
[ Mantenimiento de espacios naturales 
(limpieza, control de la vegetación invaso-
ra, mantenimiento del mobiliario público 
como vallas, señalización, puestos de avis-
tamiento de aves…). 
[ Apoyo administrativo a los servicios 
y programas del ámbito de Promoción 
Económica.

Trabajo y formación para 30 personas de El Prat en situación extrema, gracias a 
un plan del Área Metropolitana de apoyo a las políticas sociales municipales 

[ Apoyo al Punt Solidari (banco de 
alimentos) 

Con este programa, uno más de los que 
ha impulsado el Ayuntamiento, se preten-
de ayudar a mantener la cohesión social 
de nuestro municipio. En el difícil contex-
to de crisis socioeconómica que vivimos 
se genera un incremento de población 
activa desocupada, mucha de ella de lar-
ga duración y que ya ha agotado las pres-
taciones y subsidios por desempleo ❧

www.economia.elprat.cat

El Ayuntamiento de El Prat pone en 
marcha un nuevo plan de empleo

Dos de las mujeres contratadas, trabajando en el mantenimiento de espacios naturales de El Prat.

Formación 
obligatoria
Las personas contratadas harán 22 
horas de formación en prevención 
de riesgos laborales, primeros 
auxilios, información laboral y 
búsqueda de empleo, utilización 
de las nuevas tecnologías de 
información y seminarios de 
emprendimiento y autoempleo.
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Les activitats i serveis 
educatius que ofereix 
l’Ajuntament reben
50.000 inscripcions

Un grup d’escolars de la ciutat amb una maleta viatgera.

Activitats 
educatives
per a 
tothom
 

Un curs més, l’Ajuntament ha presentat 
als centres educatius la Guia d’activitats i 
serveis educatius 2012-2013,  que ofereix 
eines i recursos en horari lectiu que puguin 
complementar la tasca educadora amb 
infants i joves. Aquest curs s’han presentat 
gairebé 50.000 inscripcions.En la guia han 
col·laborat diferents departaments munici-
pals i altres agents de la ciutat. Les activitats 
s’agrupen per àmbits: ciutat, art, lectura, an-
glès, medi ambient, ràdio, civisme, justícia 
juvenil, gènere, pau i solidaritat, educació 
viària, educació física, salut, recerca... Una 
part important de les activitats pedagògi-
ques també s’ofereixen a les famílies. 

Entre les activitats ofertes per l’Ajun-
tament destaquen “Els baguls de llibres” 
i “Les maletes viatgeres”. Els baguls (el del 
còmic, el de la imaginació, el de les ende-
vinalles...) s’omplen a la Biblioteca Antonio 
Martín i van circulant per les biblioteques 

escolars de la ciutat. Les maletes circulen 
per les cases de l’alumnat de P5 amb lli-
bres i altres materials (DVD, àlbums...) 
per tal de conscienciar les famílies de la 
importància de llegir amb els infants per 
fomentar el gust per la lectura ❧
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Desembre, el mes de la 
lectura al Cèntric

[ Aquest mes passaran pel Cèntric 
diversos escriptors i poetes: 
Perejaume, artista i poeta, presentarà 
Pagèsiques, Premi Lletra d’Or 2012, 
el dilluns 17; l’escriptora i periodista 
Isabel Clara Simó parlarà sobre Un 
tros de cel, el dimarts 18. i la pratenca 
Mariana Colomer presentarà el seu 
nou poemari, Salir de mí, el divendres 
14. www.centric.cat.]

El Pla Jove pren forma

[ El mes de desembre, els i les joves 
que vulguin aportar idees i activitats 
concretes al Pla Jove per als propers 
cinc anys ho poden fer a través 
del bloc http://blocjoves.prat.

cat. Diferents joves de la ciutat, 
entitats, treballadors/es i regidors/es 
de l’Ajuntament ja hi han participat 
analitzant la realitat juvenil del Prat.]

6+6 [visites guiades]  

[ Aquest és el nom d’un projecte 
impulsat per /UNZIP Arts Visuals 
al Prat, en què la Sala d’Art Josep 
Bages es transformarà en un taller de 
creació obert a la ciutadania. Dotze 
creadors/es visuals emergents (6 del 
Prat i 6 de fora) aniran construint 
dins la sala un llibre, que contindrà 
el material generat a partir de visites 
guiades que s’han anat realitzant per 
parelles. Més informació a www.

torremuntadas.elprat.cat.]

Selecció
d’arts
visuals
Resposta espectacular 
de la convocatòria

La Convocatòria d’Arts Visuals /UNZIP 
2013 ha tingut una resposta espectacular, 
doblant la quantitat de propostes que es 
reberen l’any passat, amb un total de 61. El 
jurat d’enguany ha comptat, per primera 
vegada, amb dos membres de recone-
guda trajectòria dins del món de les arts 
visuals: l’historiador Jorge Luis Marzo i la 
comissària Alexandra Laudo. 

S’escolliren 6 propostes d’exposició 
per a la Sala d’Art Josep Bages, dues de 
les quals són d’artistes pratencs: Vanessa 

Junqué i Lucía Colinas amb “Personal As-
sustant” i David Martos, amb “Recerca de 
l’insaciable” ❧

Més informació a www.torremuntadas.elprat.cat

“Personal Assustant”, de Vanessa Junqué i Lucía Colinas.

“Mystery Guest. Passatger sense vol”, de 
Jaume.tv.
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Tota la informació sobre les activitats a www.elprat.cat

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



Amics Pota Blava
M2 El espectáculo continua
Col·laboració amb el Banc d’aliments. L’entrada es bescanvia per menjar

Teatre Modern. Diumenge 2, a les 18 h

Escènics per la Marató
Els alumnes del batxillerat escènic pugen a l’escenari! Els de primer presenten 
cinc romanços i els de segon una performance col·lectiva. Per finalitzar, un 
petit concert del grup pratenc Bad Students. 
El taquillatge recaptat anirà a la lluita contra el càncer a través del programa 
de la Marató de TV3. Organització: IES Baldiri Guilera

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 14, a les 18 h. Entrada: 3 €

TEATRE SOLIDARI

Marató de teatre
Associació Lúdica Els Bitxos
Col·laboració amb el Banc d’aliments
Direcció: Anna García
Coreografíes: Yrene Domínguez

Centre Cívic Jardins de la Pau

Contes infantils. Dissabte 1, a les 12 h 

Bitxos live!. Dissabte 1, a les 18.30 h

Los abuelos en Japón. Diumenge 2, a les 12 h 
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Mariana Colomer
Salir de mí
Joan Salas ens presenta el quart llibre d’aquesta 
poeta pratenca, que se suma a “Crónicas de altanería” 
(1999), “La gracia y el deseo” (2003) i “Libro de la 
suavidad” (2008). 
Organització: Tintablava, Associació d’Escriptors del Prat

Cèntric Espai Cultural
Divendres 14, a les 19.15 h 

Paraula poètica
Perejaume, 
Pagèsiques 
Perejaume és, sens dubte, 
un dels artistes més 

destacats de la seva generació, reconegut a escala 
internacional, i també un dels poetes catalans de més 
relleu en el panorama contemporani. Ens presenta 
Pagèsiques, el seu darrer volum, Premi Lletra d’Or 
2012.

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns 17, a les 19 h 

Conèixer món 
amb Isabel Clara Simó 

Escriptora i periodista, 
és una de les autores 
contemporànies més 
importants de la literatura 
catalana. Isabel Clara 
Simó ens visita per 

mostrar-nos la seva visió del món, a través d’una 
mirada, sens dubte compromesa. 

Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 18, a les 19 h

Creences avui 
per Josep Otón Catalán
Guanyador del XXII Premi Joan Maragall 2011 
d’assaig, doctor en història, catedràtic d’ensenyament 
secundari i professor de l’Institut de Ciències Religioses 
de Barcelona ens convida a participar en aquesta 
conferència – col·loqui. 
Organització: Tintablava, Associació d’Escriptors del Prat 

Cèntric Espai Cultural. Dijous 20, a les 19.15 h 

Jornada de 
formació de 
moderadors de 
clubs de lectura
Espai teòric i pràctic on conèixer 
les eines necessàries per 
a desenvolupar la tasca de 
moderador de clubs de lectura, 
centrant-nos, especialment en les 
tècniques de gestió d’un grup. 

Cèntric Espai Cultural 
Dimarts 4 i 11, a les 19 h 

CLAP Mostra del 
concurs de teatre 

jove
Centre Cívic 
Sant Jordi - 
Ribera Baixa
Diumenge 2

Cia. Peus Grossos 

Les 1001 nits 
A les 18 h. Entrada: 3 € 

Entrega del premi
A les 20.30 h 

Teatre Kaddish
Casa de nines, d’Henrik Ibsen 

Amb Pau Bou, Fernando Domínguez, 
Isabel Núñez Castro, Blanca Pàmpols 
i Miquel Terrer Dramatúrgia i 
direcció:  Josep Costa
Ara fa 133 anys, el 21 de desembre 
de 1879 s’estrenava aquesta obra a 
Copenhaguen. 
A Barcelona s’estrenava el 1893 per 
un grup de teatre amateur. Però com 
que és una de les obres mestres 
del teatre i la seva història continua 

vigent, la volem presentar, que sigui ara, en aquest 2012, que 
el públic torni a jutjar la decisió que pren la Nora, deixar el 
seu marit i els seus fills, per intentar deixar de ser una “nina” i 
aconseguir ser una persona.    

Teatre Modern. Dissabte 15, a les 21 h i 
diumenge 16, a les 19 h. Entrada: 10 € 

Cia. Grup de Teatre 
Rocaguinarda 
El Ventall, de Carlo Goldoni
Direcció: Gemma Palomar
Divertida comèdia que narra la vida 
d’un petit poble on la primavera ha 
arribat amb ganes d’omplir els carrers 
de pretendents.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Dissabte 22, a les 19 h



ENCARA ES PODEN VISITAR:

El cinema amateur del Prat 
Cèntric Espai Cultural. Fins al 9 de gener
Visites comentades: Divendres 7, 14 i 
21, a les 19 h 
Activitats complementàries:
Dimarts 4, a les 19 h. L’autor i la seva obra: 
Raça Prat, de Pau Giralt 
Diàleg amb l’autor i Xavi Esteban
Conducció: Laura Quinto

Pinzellades d’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

Vaixells i 
maquetes
Organització: Assoc. Chapucensis

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera 
Baixa. Fins al 2 de desembre

Dídac Rocho
La ciutat de les llums
Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 2 de desembre 

Stella Rubio
Pequeñas 
libertades y 
micromundos
ONA nuit restaurant
Fins al 9 de gener
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NOVES EXPOSICIONS:

Iñaki Fernández
Rwanda 2012
L’autor expressa a través de les imatges 
el seu viatge a aquest país africà amb 
extraordinaris paisatges, fauna i flora, a més 

d’una població meravellosa. Organització: Agrupació Fotogràfica Prat 

Centre Cívic Jardins de la Pau. Del 7 al 27
Inauguració: Dijous 13, a les 19 h

Càlida geometria
Exposició col·lectiva de l’alumnat del taller de pintura 
de l’Escola d’Arts, que mostra composicions pictòriques 
que es formalitzen en abstraccions geomètriques. 
Organització: Escola d’Arts del Prat

La Saleta. Del 10 de desembre a l’1 de febrer 

Delta del Llobregat
Fotografies finalistes de la vint-i-unena edició del concurs, que té com a fil 
temàtic el Delta de Llobregat. Organització: Agrupació Fotogràfica Prat

Biblioteca Antonio Martín. Del 12 de desembre al 14 de gener 

6+6 [Visites guiades] 
Dídac Rocho i Begonya Garcia-Garcia; 
Sílvia Martos i Andrea Vicente; Laura Quinto 
i Alfonso Fernández; Albert Buisan i Marla 
Jacarilla; Montse Mayol i Ilaria Mauro; 
David Faure i Cecilia Segura
Els artistes transformen la sala en un taller 
de creació obert al públic que culminarà en 
una obra conjunta. Els artistes traslladaran 
el material documental generat a partir de 

l’experiència de visites guiades fetes per parelles amb l’objectiu de crear un 
llibre que acabarà publicant-se en format digital. 

Centre d’Art Torre Muntadas
Del 14 de desembre al 27 de gener

Cineclub
The big sleep, d’Howard Hawks
Estats Units, 1946 VOSE
Amb Humphrey Bogart i Lauren Bacall, entre d’altres
Un milionari que té dues filles involucrades en 
assumptes una mica tèrbols, contracta un detectiu 
privat per a què l’ajudi a solucionar els seus 
problemes familiars. Però a mida que avança la 
investigació, els problemes es van complicant.

Cine Capri. Dimecres 19, a les 20 h

Cine Capri
Estrenes simultànies: La Vida de Pi 
(30 de novembre, 1 i 2 de desembre) i 
Rompre Ralph (25, 26, 27 i 28) 
Altres pel·lícules: El Secreto de los Guardianes, 
El Hobbit, i El Alucinante Mundo de Norman

Per confirmar dates i horaris, poseu-vos en contacte via telèfon 
93 379 59 43 o via web a www.cinecaprielprat.com

El cine de Frida
La veritat de Soraya M, 
de Cyrus Nowrasteh 
Kapuyeh, Iran. Zahara és una dona amb un secret 
que no pot ni vol guardar. Organització: Assoc. de 
Dones Progressistes Frida Kahlo 

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dimecres 5, a les 17 h

¿Qué vas a hacer? 
Projecció del primer curtmetratge del taller de 
cinema de l’Escola d’Arts, escrit i dirigit per Raúl 
Gómez i del making off del rodatge, realitzat i 
editat per Patrícia Boyer.

Més informació a http://qvashacer.wordpress.com
Organització: Escola d’Arts del Prat

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 15, a les 19 h
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Dimarts 4
Caminada popular  “Ens fem grans 
amb salut”
Caminada urbana de 7 Km aproximadament 
pel districte de Sant Andreu de Barcelona 
Organitza: Associació Excursionista Cordada
Inscripcions: Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Preu: 2 €

Dimecres 12 
Taller de Nadal: elaboració d’alfajores
Coneixerem els dolços tradicionals de Nadal 
arreu de la península d’arrel àrab i elaborarem 
“alfajores”, dolç típic nadalenc del sud de 
la península. Us emportareu una desena 
d’aquests dolços. 
Inscripcions: Programa de Lleure de la 
Gent Gran. Places limitades. Preu: 4 €

Dijous 13 
Inauguració Pessebre a la plaça de la Vila
Inauguració oficial del pessebre fet per la gent 
gran i fira de productes artesans. 
A les 18:00 h

Dimecres 19
Festa de Nadal per la Gent Gran
Ball amb orquestra a l’Equipament Delta del 
Llobregat
A les 16.30 h. Entrada Lliure

Del 21 desembre 

al 7 de Gener
Exposició de Pessebres (Diorames)
Divendres 21, inauguració de l’exposició 
a les 10.30 h a Cases d’en Puig

Divendres 28 
Sortida: Cosmocaixa i 
Sagrada Família (dinar inclòs)
Visita lliure al museu Cosmocaixa 
(museu de la ciència), dinar al 
restaurant “Tasca i Vins” i a la 
tarda visita guiada al Temple de la 
Sagrada Família.
Inscripcions al Programa de 
Lleure de la Gent Gran
Places limitades Preu: 30 €

Activitats de lleure 
del mes de desembre

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

TEATRE
Teia Moner
Xefs 
Espectacle que barreja màgia, titelles i 
gastronomia. Els mags més poderosos 
del món es troben per preparar un 
sopar i fer-nos gaudir amb la seva 
màgia amagada. Organització: La Xarxa 
d’Espectacles Infantils i Juvenils

Teatre Modern. Diumenge 23, 
a les 18 h. Entrada: 5 € 
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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 1. L’ovella que va venir a sopar, amb Alba José 

Dissabte 15. Mostra d’Entitats (Recinte Cal Gana) 
Gallineta picureta, amb Anna García 

Dissabte 22. La maleta nadalenca, amb Laura Tamayo 

Dijous 13, a les 18.15 h. Storytime around the world 

Petits Contes 
Lliurament de premis i contacontes
Vine a conèixer els contes 
guanyadors de la 10a edició del 
concurs d’escriptura. Tots els contes 

es podran consultar a http://contes.ccjardinspau.org a partir 
del 18 de desembre. 

Centre Cívic Jardins de la Pau. Dilluns 17, a les 18 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 1. Postals nadalenques!
Dissabte 15. Fem un caganer

TALLERS
Cada mes la 
Biblio fa tallers
Manualitat, amb Malaika Comet 
Biblioteca Antonio Martín 
Dimecres 19, a les 18 h

Dolços nadalencs artesans i saludables 
Aprendre a 
elaborar dolços 
tradicionals del 
Nadal des d’una 
perspectiva 
saludable. Així 
com la preparació 
en comú d’una 

mostra de cada recepta i la seva degustació.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Dimecres 19, a les 19.30 h
Inscripció: 4 €

Nova edició del 
nostre pessebre 
vivent on ja 
són tradició les 
parades artesanals, 
les degustacions 
de “migas” i 
“pestiños” i els 
animals de corral. 

Més informació awww.cosmepolitan.cat
Oganització: Amics de Sant Cosme 

Parc Nou. Dissabte 8, de 18 a 21 h i 
diumenge 9, de 12 a 15 h

El Prat Km 0
Servei Europeu de Voluntariat
L’assessoria de mobilitat internacional presenta 
aquest servei, així com tot un seguit d’eines per 
triar el teu projecte, ajuts...

El Lloro, Serveis de Joventut 
Dimarts 4, a les 18 h 
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Al Prat llencem cada any per 
l’aigüera 300 tones d’oli de 
cuina usat, un fet prohibit, 
mentre que només en portem 
a les deixalleries 8 tones

300 TONES CONTRA 8

Amb l’oli recollit es 
fabricarà biodièsel i un 
0,7% dels beneficis que se 
n’obtinguin es destinaran 
al Punt Solidari del Prat 

OLI PER FER BIODIÈSEL

L’Ajuntament instal·la
contenidors d’oli usat
Estaran situats en set indrets de la ciutat i 
permetran reciclar l’oli vegetal de cuina usat, 
un litre del qual pot cotaminar-ne mil d’aigua

En els propers dies, l’Ajuntament del Prat, 
mitjançant l’empresa Ekipolis, instal·larà 
set punts de recollida d’oli de cuina usat 
(d’oliva, girasol, soja...). Aquest residu 
és molt contaminant, ja que un sol litre 
pot contaminar-ne mil d’aigua. A més, el 
cost de tractament de les depuradores 

s’incrementa si les aigües residuals hi arri-
ben contaminades amb oli. 

Actualment, al Prat es recullen cada any 
8 tones d’oli vegetal usat, que la gent por-
ta a la deixalleria municipal i a la mòbil 
(on és un dels principals motius de visita: 
mil cada any). En canvi, cada any es ves-

sen a les aigüeres del Prat unes 300 tones 
d’oli usat, un fet que està prohibit per les 
ordenances.

Els set indrets

Els contenidors per a l’oli se situaran al mer-
cat municipal, pl. Pau Casals, c. Sarajevo (da-
vant l’església de la Mercè), c. Riu Llobregat 
(davant l’església de Sant Cosme), av. Onze 
de Setembre / av. Remolar, c. Empúries (da-
vant núm. 8-10) i CEM Sagnier.

Només cal omplir una ampolla de plàs-
tic i dipositar-la en el contenidor. Per això 
es lliuraran embuts de plàstic a la deixa-
lleria municipal i a la mòbil per facilitar 
l’ompliment de les ampolles.

L’oli recollit es portarà a una planta de trac-
tament de Sant Just Desvern on se’n farà 
biodièsel. El 0,7% dels beneficis de l’Ekipolis 
es destinaran al Punt Solidari del Prat ❧

Més informació a www.elprat.cat/neteja

A la deixalleria municipal i a la mòbil ens lliuraran, fins a exhaurir les existències, un embut com 
aquest per facilitar l’ompliment de les ampolles amb l’oli usat.
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Els diferents equips 
de futbol base de les 
entitats pratenques 
ja treballen a ple 
rendiment. Un dels 
màxims exponents són 
els derbis entre clubs 
de la ciutat, com el 
de juvenils que es va 
viure a l’Estruch entre 
l’Escola de Futbol Prat 
Blaugrana i l’AE Prat.

FUTBOL BASE

La llera del riu Llobregat ha tornat a ser l’escenari de la Bicicletada Popular. La marxa, iniciada a diferents pobles de la comarca, va 
acabar al parc Nou del Prat. Vídeo a www.elprat.tv 

BICICLETADA
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El Sènior 1 del CB Prat milita una temporada més a Copa 
Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català. L’equip 
està format en la seva majoria per jugadors pratencs.

COPA CATALUNYA

L’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc va presentar tots els seus equips per a la nova temporada, amb prop d’un centenar de 
participants. Vídeo a www.elprat.tv

       AE BASQUET PRATENC

El Club Patí Cobra i el 
Club Patí Delta han 
organitzat una nova 
edició del Trofeu Ciutat 
del Prat de Patinatge. 
Suspès per la pluja, 
la prova es va poder 
reprendre un altre cap 
de setmana i disputar 
amb normalitat.

PATINATGE

El Pratenc Associació d’Atletisme (www.pratencaa.org) ha organitzat 
el seu primer Campionat de Marxa. Vídeo a www.elprat.tv

CAMPIONAT MARXA
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