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El Prat, cada cop més atractiu
per a la indústria audiovisual
El terme municipal ofereix localitzacions molt variades i de gran qualitat
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Sessió del 9
de novembre
passat, amb
el flautista
Enric Ribalta
i la pianista
Berta Ros.

EL PRAT

4

desembre

13

Avui toca concert!

Aquest és el nom
d’una activitat de divulgació musical que, tot i que fa poc
que se celebra, està aconseguint un gran èxit de públic. Es
tracta d’obrir a les famílies els assajos dels concerts del cicle
“Clàssics al Prat”, que se celebren a l’Auditori del Cèntric Espai
Cultural. Només una hora abans de la celebració del concert,
els infants i les seves famílies poden assistir als assajos, veure
(i fins i tot de vegades tocar) els instruments, parlar amb
els i les intèrprets i sentir la música de ben a prop, sense els
formalismes d’un concert.
Divulgar la clàssica
L’activitat “Avui toca concert!”
proposa un tastet musical
Un dels objectius de
d’uns vint minuts pensat per
l’activitat és divulgar
als més petits, perquè tinguin
entre els infants la
una experiència positiva
música clàssica i
relacionada amb la música
l’hàbit d’escoltar-la
clàssica. Les sessions que s’han
celebrat fins ara han aplegat
un centenar de persones, que
n’han sortit encantades

❧

Les visites
amb guia ens
permeten
aprendre coses
que no sabíem
i gaudir més
intensament
de la bellesa
d’aquests
espais.
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Les activitats als espais
naturals del Prat són múltiples i variades. Al servei
d’informació turística i de promoció La Porta del Delta
(www.portadeldelta.cat), ubicat al Cèntric, ens indicaran
totes les activitats en què podem participar, moltes d’elles
promogudes pel Consorci dels Espais Naturals del Delta
(www.deltallobregat.cat): construcció i col·locació de caixes
niu o de menjadores d’ocells, visites guiades a les infraestructures
de l’aigua (depuradora, salinitzadora, museu de les aigües),
itineraris per la platja, visites
Quan conèixer és estimar
al Centre de Recuperació
d’Animals Marins, gimcanes
Com més coneguem els
familiars de descobriment
nostres espais naturals
ornitològic, bicicletades,
més els valorarem i
anellament i identificació
estimarem. És fàcil: els
d’ocells, exhibicions de
tenim al costat de casa
vols, testing d’invertebrats,
fotografia naturalista, ruta
de la carxofa (pels conreus
del Parc Agrari), etc

❧
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F

a gairebé 20 anys que es va iniciar el Pla Delta, amb el qual hem endreçat les infraestructures del municipi per
fer-les compatibles amb els espais naturals que sempre hem protegit i amb altres espais nous i també valuosos.
Fa onze anys, a la nostra platja hi havia un rètol que prohibia el bany; actualment, és Bandera Blava i l’aigua
manté des de fa anys el qualificatiu d’excel·lent per al bany. Hem protegit l’entorn natural de la platja, hem
evitat que es convertís en un litoral urbanitzat, i ara no només és preuada pels pratencs i els pobles veïns, sinó
que ha esdevingut un dels punts més desitjats per fer-hi rodatges d’espots publicitaris i pel·lícules.

El Prat és, avui, el cinquè
municipi de Catalunya en
nombre d’activitats
audiovisuals acollides. I això
és fruit d’una aposta de
l’Ajuntament per oferir a les
productores les condicions
adients per tal que escullin el
nostre territori.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Fa cinc anys, l’Ajuntament es va adherir a la Xarxa Catalunya Film Commission i va crear el servei “El Prat
Film Office” amb la intenció de generar, d’una banda, orgull ciutadà de pertinença i, de l’altra, estímuls per
a l’activitat econòmica i turística. Volem que un equip de producció audiovisual que ve al Prat faci servir els
càterings que ofereixen empreses del municipi, que llogui les grues o altres materials necessaris a les firmes
dels polígons industrials, que faci càstings entre els nostres grups teatrals i que els equips de rodatge comprin
a les botigues i mengin als restaurants de la ciutat.
L’activitat audiovisual va molt lligada al turisme. Volem que les persones que reconeguin el nostre espai singular
i vinguin a gaudir-ne, descobreixin que al Prat hi ha un munt de restaurants que ofereixen menús de pota blava
i carxofa, i enciams i tomàquets de proximitat. I si és dissabte, que s’acostin al Mercat de Pagès i puguin fer
una volta per la ciutat i trobar establiments emblemàtics per fer-hi un vermut... Tot això significa dinamització
i crear activitat. Aquesta és l’estratègia turística que ens fa avançar dia a dia. Qui ens ho havia de dir fa uns
quants anys!

Del rètol “Prohibit banyar-se” a
plató de rodatges

H

El Prat es, hoy, el quinto
municipio de Cataluña en
número de actividades
audiovisuales acogidas. Y
esto es fruto de una apuesta
del Ayuntamiento por
ofrecer a las productoras las
condiciones adecuadas para
que nos escojan.

ace casi 20 años se inició el Plan Delta, con el que hemos ordenado las infraestructuras del municipio para hacerlas compatibles con los espacios naturales que siempre hemos protegido y con otros espacios nuevos y también
valiosos. Hace once años, en nuestra playa había un letrero que prohibía el baño; actualmente es Bandera Azul y
el agua mantiene desde hace años el calificativo de excelente para el baño. Hemos protegido el entorno natural
de la playa, hemos evitado que se convirtiera en un litoral urbanizado, y ahora no sólo es apreciada por los pratenses y los pueblos vecinos, sino que se ha convertido uno de los puntos más deseados para hacer rodajes de
spots publicitarios y películas.
Hace cinco años, el Ayuntamiento se adhirió a la Xarxa Catalunya Film Commission y creó el servicio “El Prat Film
Office” con la intención de generar, por un lado, orgullo ciudadano de pertenencia y, por otro, estímulos para la
actividad económica y turística. Queremos que un equipo de producción audiovisual que viene a El Prat utilice
los catering que ofrecen empresas del municipio, que alquile las grúas u otros materiales a las firmas de los
polígonos industriales, que haga castings entre nuestros grupos teatrales y que los equipos de rodaje compren
en las tiendas y coman en los restaurantes de la ciudad.
La actividad audiovisual va muy ligada al turismo. Queremos que las personas que vengan descubran que en
El Prat hay un montón de restaurantes que ofrecen menús de pota blava y alcachofa, y lechugas y tomates de
proximidad. Y si es sábado, que se acerquen al Mercat de Pagès y den una vuelta por la ciudad y encuentren
establecimientos emblemáticos para hacer un vermut... Todo esto significa dinamización y crear actividad. Esta
es la estrategia turística que nos hace avanzar día a día. ¡Quién nos lo iba a decir hace unos años!
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Rodatge de Los últimos días, a les instal·lacions
del metro al subsòl de la nostra ciutat

FOTO: Joan Perramon
Imatge cedida per la Barcelona - Catalunya Film Commission

Les 4 claus
[1]
El Prat és un espai de
rodatge únic, amb una gran
diversitat paisatgística:
platja, espais naturals, riu,
parcs, equipaments públics,
edificis singulars, zones
industrials, aeroport...

[2]
Entre el 2008 i el 2010 el Prat
va acollir una mitjana de 22
produccions anuals; al 2012
en va rebre 40, i enguany ja se
n’han dut a terme més de 80.

[3]
A banda de les taxes que
ingressa l’Ajuntament per
rodatges, les produccions
audiovisuals també
requereixen serveis com
càtering, neteja, grues,
etc. que sovint contracten
a empreses de la ciutat.

[4]
Les empreses i professionals
del sector audiovisual del
Prat estan exempts del
pagament de les taxes
i reben l’assessorament
professional necessari.

La indústria
audiovisual aposta
pel Prat com a
localització per a
rodatges

C

ada cop és més habitual trobar equips
de rodatge pel nostre municipi. Això es
deu, en bona part, a la feina realitzada
des de “El Prat Film Office”, un programa
municipal que treballa per promoure i
donar a conèixer el Prat com a plató de
rodatges i sessions fotogràfiques, generar activitat econòmica vinculada a la
producció audiovisual i reforçar el sentiment de pertinença i orgull de ciutat.
Els rodatges de pel·lícules i anuncis de
tot tipus al Prat han tingut un creixent i
entusiasta interès per part de la indústria audiovisual.
I és que, en aquest àmbit, el Prat és
un espai de rodatge únic, un escenari
o plató amb una gran diversitat paisatgística: platja, espais naturals, riu, parcs,
miradors d’avions, equipaments públics,

edificis singulars, zones industrials, aeroport... i, a més, tot això, al costat d’una
ciutat de la potència econòmica i iconogràfica de Barcelona. En resum, un còctel d’allò més atractiu.
Creixement continu
Des de l’any 2008, en què l’Ajuntament
del Prat va adherir-se a la Xarxa de Municipis de la Barcelona Catalunya Film
Commission, el nombre de rodatges
que s’han fet al municipi no ha deixat de
créixer: des d’una mitjana de 22 produccions per any acollides entre el 2008 i el
2010, l’any 2012 el Prat va rebre un total
de 40 produccions i enguany ja se n’han
dut a terme més de 80, fet que situa el
Prat com a cinquè municipi de Catalunya en nombre de produccions.
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“El Prat Film Office”
La tasca de promoure el Prat com a
plató de rodatge i producció audiovisual, així com d’assessorar, coordinar
i gestionar les peticions de filmacions
i sessions fotogràfiques que el sector
audiovisual vulgui dur a terme al municipi, correspon al programa “El Prat
Film Office”. Aquest servei està dissenyat

Rodatge del
curtmetratge
Camilo a la
piscina del
CEM Sagnier.
A sota, rodatge
d’un videoclip
musical
del grup
Buffetlibre
a la platja
del Prat.
A baix a la
dreta, Scarlett
Johansson
en una sessió
fotogràfica a
la Casa Gomis
(Finca de la
Ricarda).
EL PRAT
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perquè funcioni com una finestra única
d’atenció, de manera que les productores i els professionals del sector puguin
desenvolupar els seus projectes fàcilment al municipi.
Impacte econòmic
A banda de les taxes que ingressa l’Ajuntament per rodatges o sessions foto-

gràfiques, les produccions audiovisuals
també requereixen serveis com càtering, neteja, grues, etc. que sovint contracten a empreses de la ciutat. “El Prat
Film Office” i l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme del Prat així ho
promouen.
Cal destacar que les empreses i professionals del sector audiovisual del

Cares famoses,
indrets coneguts
Actors i actrius com Sean Penn,
Robert de Niro, Cillian Murphy, Mark
Strong, Christian Bale, Belén Rueda,
José Coronado, Àlex Brandemühl,
Quim Gutiérrez, Mario Casas o
Maria Valverde, entre molts altres,
ja han rodat al Prat. Al nostre
municipi s’han gravat escenes
de pel·lícules com The Gunman
(Pierre Morel), Mindscape (Jorge
Dorado), Ismael (Marcelo Piñeyro),
Los últimos días (Alex Pastor i
David Pastor), Red Lights (Rodrigo
Cortés), Tres metros sobre el cielo
i Tengo Ganas de Ti (les dues, de
Fernando González Molina).
I pel que fa als anuncis de televisió,
qui no té present l’espot d’enguany
del Volkswagen Polo, rodat a la
platja? O el de Decathlon Vuelta al
deporte, on surten les Cases de la
Seda i altres espais de la ciutat?
Si en voleu saber més, consulteu
el web d’El Prat Film Office
http://filmoffice.elprat.cat

FOTO: Mario Sorrenti

Prat estan exempts del pagament de les
taxes i preus públics associats als rodatges i reben l’assessorament professional
necessari per dur a terme els seus projectes. D’aquesta manera es vol donar
suport a la creació audiovisual local, un
objectiu en què el departament municipal de Cultura i “El Prat Film Office” van
de la mà

FOTO: Gustavo López Mañas

Rodatge de la
pel·licula Red
lights, al costat
del centre
comercial
Splau. A la
columna de
l’esquerra, de
dalt a baix:
anunci de
Volkswagen
Polo (passeig
de la platja),
curtmetratge
Ama (bar de
l’Artesà), i
espot de Mutua
Madrileña
davant
del Centre
Municipal
de Vela.

❧

Cinema i turisme: un binomi d’èxit
Eugeni Osácar va ser un dels ponents del Fòrum de l’Economia del
Turisme, celebrat el 21 de novembre al Cèntric i que va tractar sobre
“Promoció turística i impacte econòmic de les produccions audiovisuals i
cinematogràﬁques”. Tot seguit reproduïm algunes de les seves reflexions.
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“Són innomenables els exemples de pel·lícules o sèries de televisió que després
del seu èxit han influït de manera determinant en un país, una ciutat o un
paisatge. Fins a mitjan dècada dels noranta, aquests impactes turístics del cinema
es produïen de manera quasi espontània, sense cap plantejament estratègic
previ per part del sector turístic o cinematogràfic. Avui dia, són molts els països
i les destinacions turístiques que estan desenvolupant noves estratègies de
màrqueting i accions de promoció vinculades al cinema i el turisme. Atreure
produccions als escenaris reals, captar nous
segments de públic, augmentar les visites als
llocs menys coneguts, posicionar la destinació
o crear nous productes turístico culturals són
algunes de les possibilitats que ofereix el turisme
cinematogràfic. Ciutats com el Prat de Llobregat,
que han apostat decididament i amb èxit per
convertir-se en un dels grans platós de rodatge
de Catalunya, té, a més, l’oportunitat d’esdevenir
una destinació de turisme cinematogràfic”.

Eugeni Osácar
Director del Màster en Innovació de
la Gestió Turística del CETT-UB i
autor del llibre Barcelona, una ciutat de
pel·lícula.

13

Jordi Gili i Farrés

Juan Pedro Pérez Castro

Millorem la sanitat,
ajudem el comerç
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Ja era hora!

Aquest mes de novembre s’ha fet realitat una
reivindicació llargament esperada pels usuaris de la sanitat
pública de la nostra ciutat. Es tracta del Centre d’Urgències
d’Atenció Primària, CUAP, situat a l’ambulatori vell. El nou
centre dóna servei les 24 hores del dia, els 365 dies de
l’any, i representa una considerable millora, ja que atén la
majoria d’urgències, sense necessitat de traslladar-nos a
l’hospital i, en el cas que sigui necessari aquest trasllat, com
que el malalt ja estarà diagnosticat, no caldrà esperar. El
compromís del tripartit era de posar-lo en marxa el 2006,
però no ha estat una realitat fins ara, amb un govern de CiU
a la Generalitat, malgrat les restriccions pressupostàries.
En un altre ordre de coses, ens complau que les
ordenances fiscals per a l’any 2014 contemplin la bonificació
del 100% de la taxa de residus per als establiments de menys
de 300 m2. Aquesta ha estat una petició quasi obsessiva de
CiU, des dels inicis d’aquesta dura crisi que encara estem patint.
Ja l’any 2008, una de les al·legacions que vàrem presentar
demanava la reducció o supressió d’aquesta taxa, per entendre
que podia representar un gest de l’Ajuntament envers el comerç
i les petites indústries, que tan directament estan patint la
crisi. Any rere any, la nostra proposta topava amb la mateixa
negativa de l’equip de govern: ni reducció ni supressió ni res
de res. Aquest any s’anuncia amb bombo i plateret aquesta
mesura. Benvinguda sigui. No m’estranyaria que aquesta mateixa
revista en faci un gran reportatge, com si s’hagués descobert
la sopa d’all. Ja se sap: per tal de silenciar les propostes de
l’oposició, és millor no escoltar el clam dels comerciants.
Arriba desembre, mes de Firam i, de nou, es farà a
Cal Gana, desoint les nostres propostes per reduir les despeses
i evitar els problemes als veïns de l’entorn, mentre la Ricarda
es mor de fàstic i la llosa del tren també. Seguirem treballant
per canviar-ho. Mentrestant, us desitgem una bona Fira.
www.ciuelprat.cat

El CUAP del Prat ja és una realitat. Aquest nou
centre ens apropa l’atenció mèdica d’urgències i ens ha
d’evitar molts desplaçaments a l’hospital, amb un model
d’atenció integrat amb la resta de recursos assistencials.
Es va programar l’any 2006, amb una consellera de
Salut socialista, i va formar part d’una política de millora de
la qualitat de la xarxa sanitària de la nostra ciutat, inclosa en
un Pla Estratègic de Salut de Catalunya que, lamentablement,
els governs de Convergència i Unió han dinamitat.
“El govern dels millors” va desmuntar l’estructura del
Govern Territorial de Salut, on l’Ajuntament exercia la supervisió del
compliment dels compromisos i disposava de veu per participar de
forma activa en la presa de decisions en matèria de salut pública.
Així entenen els convergents la col·laboració entre administracions.
Des de l’Ajuntament hem lluitat perquè el nostre
CUAP no patís les implacables retallades d’Artur Mas.
Finalment l’hem aconseguit, no sense dificultats, perquè era
una qüestió de justícia per als ciutadans i ciutadanes del Prat.
Restarem vigilants perquè el CUAP mantingui
els mitjans materials i humans necessaris i perquè es
desenvolupi el servei sense cap mena de retallada. També
continuarem exigint el compliment d’altres compromisos,
com la finalització de les obres d’ampliació del CAP Dr. Pujol
i Capsada, que porten un extraordinari endarreriment.
Des del PSC ens posem al capdavant en la defensa del
dret dels pratencs a una atenció sanitària pública de qualitat.
No acceptarem i ens revelarem davant qualsevol pas
enrere en sanitat. Perquè creiem que una altra política és possible,
al costat dels professionals, apostant per la sanitat pública universal.
@PerezJP_

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Encarando la recuperación
económica
Este artículo no está dirigido a aquellos que se pasan el
día criticándolo todo. Tampoco a aquellos agoreros apocalípticos
que se molestan cuando se publican datos económicos positivos.
También deben evitar su lectura aquellos populistas que dicen tener
una varita mágica para arreglar todos los problemas de nuestro
país en un plis-plas. Prefiero evitarles la urticaria que les produciría
su lectura.
Con el esfuerzo de toda la sociedad española, vamos
a superar la crisis. Conseguiremos que nuestro país vuelva a
despegar, dejaremos atrás la recesión. La amenaza del “corralito”
de algunos frívolos se quedó en una macabra predicción interesada;
ni siquiera los más catastrofistas hablan ya del rescate a España.
El paro sigue castigando con fuerza a muchas familias.
Por eso nadie puede decir que hemos salido de la crisis. Aún hay
mucho por hacer. Dicho esto, también es cierto que todos los
analistas económicos serios del mundo anticipan el principio de
la recuperación económica y avalan la buena dirección de las
reformas impulsadas por el presidente Rajoy.
Las mejoras macroeconómicas se acabarán trasladando
a la microeconomía más pronto que tarde. La inflación está en
mínimos, vuelve el crecimiento económico, las exportaciones están
en máximos históricos, el desequilibrio en la balanza de pagos se
está corrigiendo, se frenó la huida de capitales, el déficit se está
reduciendo, la Bolsa española está en máximos y la prima de riesgo
ya no es el tema de conversación recurrente.
Hoy estamos mejor que el año pasado y peor que el
año que viene. La unión, las reformas, la perseverancia, la seriedad
y mirar cada euro como si fuera el último son las claves de la
recuperación. Por muchos palos en las ruedas que pongan los de
siempre, vamos a superar esta maldita crisis. Hay luz al final del
túnel.
www.antoniogallego.es

Rafael Duarte Molina

Quinto Tapa al Prat
Segurament, aquest article mensual
podria tractar d’un tema de més fons polític, com els
pressupostos de la Generalitat o de l’Estat, la llei Wert,
els problemes que hi ha en sanitat o en educació, la
crisi... Tots estarien justificats i, de fet, ja els hem tractat
en diverses ocasions i ho tornarem a fer en el futur.
Però aquest mes em sembla més oportú destacar
una iniciativa local que, amb pocs recursos i amb molt
d’esforç, diversos establiments de la nostra ciutat han
aconseguit posar en marxar. Es tracta del ja popular Quinto
Tapa del Prat, del qual ja celebrem la segona edició.
Les ciutats es van construint de moltes maneres, però
també gràcies a persones que posen el seu esforç al servei
d’iniciatives comunes, gent com molts professionals que regenten
bars i restaurants del Prat que tenen les mateixes problemàtiques
i que fins fa poc es consideraven entre si com a competidors.
La iniciativa del Quinto Tapa ha fet realitat allò
que fins fa poc temps podia haver semblat impossible:
que aquests establiments del sector de l’hostaleria
treballin en un projecte comú que redundi en benefici de tots.
L’èxit de les edicions anteriors i l’increment del
nombre d’establiments implicats són un bon indicador
de les possibilitats que té el treball col·laboratiu i del
fet que, especialment en aquests moments difícils, és
possible posar en marxa idees originals, atractives i
col·lectives... i que la ciutadania les sàpiga apreciar.
Només em resta felicitar tots els establiments
que hi participen, per formar part d’aquest projecte, i
felicitar-nos tots els pratencs que podrem gaudir, millor
entre amics, d’aquesta oferta ja consolidada a la ciutat.
www.iniciativa.cat/elprat
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vida pratenca

CLOWNS PER UN DIA!

EL TEATRE MODERN FA GOIG
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Després de la seva renovació, el Teatre Modern ha tornat a
obrir al públic. El canvi més evident són les noves butaques,
però la rehabilitació també ha tingut en compte altres
aspectes com el revestiment de les parets, el pintat dels
terres i de la façana, línies de so, climatització... A la foto,
públic al Festival de Ball de l’Ass. Familiars d’Alzheimer.

La Cia. La Bleda va convidar el 10 de novembre les
famílies del Prat al Centre Cívic Jardins de la Pau a
compartir l’humor i la imaginació. A través dels jocs
i la improvisació teatral es van crear històries on
tothom podia esdevenir pallasso per un dia.
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PREMI A LA CAMPANYA DE LA FIRA AVÍCOLA 2012

NOVA JORNADA TOTHOM EDUCA

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha atorgat el “Premi a la
Creativitat i Innovació” dels Premis de Gabinets de Comunicació
a la campanya informativa desplegada amb motiu de la Fira
Avícola de l’any passat (#socmegapotablava). Aquesta
campanya ja va guanyar el Premi Laus de Plata a la secció
Entitats, que atorga el Foment de les Artes Decoratives.

La comunitat educativa del Prat es va citar de nou el 9 de
novembre, a la VI edició de la Jornada Tothom Educa, a
l’Escola del Parc, amb l’objectiu d’afavorir la formació i el
treball conjunt dels membres de diferents sectors de l’àmbit
de l’educació. Aquesta edició es va centrar en el potencial
de les famílies per canviar l’escola. Vídeo a www.elprat.tv

vida pratenca

DEU ANYS DEL VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
El dijous 12 de desembre a les 19.30 h, l’Ajuntament i el Centre
de Normalització Lingüística (CNL) del Prat organitzaran un acte
de reconeixement a la tasca que han fet els i les voluntàries
per la llengua a la nostra ciutat en els 10 anys d’existència del
programa. Qui hi vulgui assistir, ha de posar-se en contacte
prèviament amb el CNL (Tel. 93 379 00 50 ext. 5562).

RENOVACIÓ DEL CONSELL DELS INFANTS
El Consell dels Infants del Prat (www.conselldelsinfants.elprat.
cat) ha renovat part dels seus membres. Deu nens i nenes l’han
abandonat, després de dos anys de ser-ne membres, i uns altres
deu n’han ocupat el lloc. L’acte de renovació es va fer al saló de
plens, presidit per l’alcalde, Lluís Tejedor. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT

15
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PROJECTE “EL DELTA SONA”
L’alumnat de 3er d’ESO de l’Institut Estany de la
Ricarda i de l’Escola Mare de Déu del Carme han fet
una descoberta singular dels Espais Naturals del Riu,
a través del projecte “El delta sona”, consistent a
explorar els sons dels espais naturals enregistrant-los
i identificant-los. Després els editen i els incorporen
al programa Freesound, on els geolocalitzaran per a
crear-ne un mapa sonor. Vídeo a www.elprat.tv

LA PLUJA NO POT AMB LA CURSA PER LA VIDA
Malgrat la pluja torrencial, gairebé un miler de persones van
participar a la Cursa per la Vida del 17 de novembre passat,
organitzada per la Junta Local de l’Ass. contra el Càncer.
La recaptació es destinarà a programes d’investigació i
tractament d’aquesta malaltia. Vídeo a www.elprat.tv
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Las jardineras centrales,
señal de identidad de El Prat
El Ayuntamiento está rehabilitando estos elementos del paisaje urbano pratense, con
la voluntad de preservarlos por ser tan propios y característicos de nuestra ciudad

Las jardineras centrales de obra vista
de calles y avenidas amplias como Coronel Sanfeliu, Pablo Neruda, Remolar o
Llibertat son uno de los elementos más
característicos del paisaje urbano de El
Prat, junto con los depósitos elevados
de agua o la casi total ausencia de semáforos en las calles de la ciudad.
Deterioro externo
e interno

EL PRAT
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Con la finalidad de preservar estos elementos tan propios del paisaje urbano
pratense, el Ayuntamiento las está rehabilitando porque se hallaban deterioradas externamente por efecto del agua
(lluvia y salpicaduras de los vehículos)
e internamente (crecimiento de la base
de las palmeras).
En las rehabilitaciones de Remolar y
Coronel Sanfeliu, la jardinería se conservará tal y como estaba para no alterar la
imagen de la calle. En otros casos, como
en Pablo Neruda y Llibertat, no será posible mantener allí las palmeras, debido
al extraordinario crecimiento de las raíces en su base, y serán substituidas por
otras. Las palmeras retiradas de estas
jardineras se replantarán en otros espacios públicos de la ciudad.
Desde que se urbanizaron estas calles
y avenidas, las jardineras centrales fueron parte de su paisaje. Y así seguirán

❧

Arriba,
jardineras
recién
rehabilitadas
en la av.
Remolar.
Abajo,
reparación de
las jardineras
de Pablo
Neruda.

981 metros
En total se rehabilitarán 981 metros
de jardineras, con mano de obra
procedente del CIRE (Centro de
Iniciativas para la Reinserción).
Las obras, adjudicadas por
111.000 €, acabarán a fin de año.

Cap a la inclusió social a
través del treball en equip
Els Serveis Socials municipals del Prat promouen activitats grupals per reforçar les
capacitats i l’autonomia de persones amb necessitats sociolaborals o socioeducatives

Sessions en grup per afrontar les emocions i sentiments que genera una
situació d’atur, cursos de tècniques
de recerca de feina o d’alfabetització
digital, grups d’ajuda mútua, aprenentatges en diferents àmbits, hort social,
tallers de reciclatge de roba, costura,
bricolatge, alimentació o economia
domèstica...
Projectes comunitaris
Totes aquestes activitats i moltes altres
formen part dels projectes comunitaris
per a la inclusió social que des de fa dos
anys promou la secció de Serveis Socials
de l’Ajuntament del Prat. Aquests projectes s’adrecen a persones que prèviament han passat per l’atenció primària
dels Serveis Socials.

EL PRAT
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Sortir de l’aïllament
L’objectiu d’aquests projectes, més enllà
de l’atenció individualitzada a aquestes
persones, és promoure que s’agrupin,
que surtin de l’aïllament i que desenvolupin noves habilitats laborals, familiars
i socials a través de la seva participació
en activitats en grup.
L’Ajuntament impulsa aquests projectes en col·laboració amb entitats ciutadanes, voluntariat del Prat i diferents
serveis d’altres administracions

❧

Voler per poder
Les persones que participen en
aquests projectes comunitaris
dels Serveis Socials municipals
es posicionen activament per
evitar el risc d’exclusió i es
comprometen personalment per
a millorar la seva situació.

Dos dels tallers
del programa: a
dalt, reparació
de petits
electrodomèstics; a
sota, cuina
econòmica i
saludable.

Publicitat
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El Prat ya dispone del Centro de
Urgencias de Atención Primaria
La apertura del CUAP Disset de Setembre, en el mismo edificio del ambulatorio pero
con otra entrada, ha supuesto el cierre de las urgencias nocturnas del CAP Ramona Via
ternativa a los servicios de
urgencias hospitalarios, tanto para adultos como para
niños.
Servicios del CUAP: atención urgente en el centro,
atención telefónica, atención
patología médica, atención
por traumatismos graves
(vendajes, yesos, etc.), atención quirúrgica menor (suturas, curas, quemaduras, etc.),
radiología, análisis clínicos y
reanimación cardiaca.
¿Cuándo hay que
acudir al CUAP?

El CUAP Disset de Setembre funciona desde el 18 de noviembre. Entrada por la calle Empúries, 1-3.

La ciudadanía de El Prat ya dispone, tras
años de reivindicaciones y espera, del
Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Disset de Setembre. Este servicio, gestionado por el Institut Català
de la Salut (ICS) de la Generalitat, abrió
el 18 de noviembre en el mismo edificio

del CAP Disset de Setembre, pero se accede a él por una puerta diferente, en el
número 1–3 de la calle Empúries.
El CUAP presta servicio de atención
médica urgente 24 horas al día, 365 días
al año. El servicio cuenta con la dotación
técnica y de profesionales y es una al-

Hay que acudir al CUAP si
nuestro CAP está cerrado y
necesitamos atención médica urgente. Los CAP de El
Prat atienden las visitas espontáneas y las urgencias
que se presentan en los respectivos centros desde las 8
h hasta las 19.40 h de lunes a
viernes no festivos.
Cierran las urgencias
del CAP Ramona Via
La apertura del nuevo CUAP ha implicado, desde el mismo día 18, el cierre del
servicio de urgencias nocturno y de fin
de semana del CAP Ramona Via

❧
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Los comercios de El Prat no
pagarán tasa de residuos en 2014
La zona de aparcamiento de pago de la playa, que entrará en servicio el próximo
verano, costará 3 € por toda la temporada para los vehículos residentes en el municipio
mente la totalidad de la red
comercial de El Prat, unos
1.880 comercios. Sólo 200
seguirán pagando esta tasa.
[ Por cuarto año consecutivo, las personas que inician
una actividad económica
estarán exentas de tributación, así como las personas
físicas que lleven un año sin
ejercer ninguna actividad
económica y la retomen.
[ Se crea una zona de aparcamiento de pago en la playa, que para residentes en El
Prat será de 3 euros para toda
la temporada. La zona azul de
aparcamiento en la ciudad
subirá casi un 10%.
[ El IBI (Impuesto de Bienes
Inmuebles) se incrementará
un 0,9%. Las familias numerosas tendrán una bonificación siempre que el valor catastral no supere los 64.000 €.
Operarios municipales recogen el cartón depositado en la calle por los comercios de El Prat, según un horario establecido.
[ Las tasas de las guarderías
municipales se congelarán y
se quedarán en 155 € en horario compleEl Pleno Municipal del Ayuntamiento de
de los impuestos, tasas y precios para el
to y 108 € en horario reducido.
El Prat aprobó inicialmente, el 6 de noaño próximo son los siguientes:
[ Las tasas de las instalaciones deportiviembre, las ordenanzas fiscales y precios
[ Por primera vez, se bonificará el 100%
vas se incrementarán hasta un máximo
públicos para el año 2014, con los votos
de la Tasa de Recogida y Gestión de
del 2,6% (los abonos subirán hasta 1 €)
favorables de los grupos del equipo de
Residuos comerciales para los establegobierno, ICV-EUiA y PSC, y la abstención
cimientos de superficie igual o inferior a
Vídeo en www.elprat.tv
del PP y CiU. Los puntos más destacados
300 m2. La medida beneficiará a práctica-

❧
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Nous itineraris “El Prat
Ocult”
[ “El Prat Ocult” incorpora nous
itineraris per a web i mòbil, els
corresponents a les edicions de “El
Prat Nocturn” dels anys 2012 i 2013,
realitzats en el marc de la Festa
Major. Aquests itineraris, a banda de
descobrir-nos fets històrics, inclouen
esdeveniments de la ciutat, reals o
ficticis, en la veu d’actors del Teatre
Kaddish. Versió mòbil: http://m.
elpratocult.elprat.cat Versió web:
www.patrimonicultural.elprat.cat.]
Una de las sesiones formativas del programa El Prat Emprèn.

Les pluges fan créixer el
Llobregat
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[ El dic de formigó que discorre
al costat del Llobregat al parc del
Riu de la nostra ciutat va quedar
negat d’aigua a mitjan novembre,
a causa de la crescuda del riu per
les pluges caigudes durant diversos
dies seguits. La inundació d’aquesta
plataforma de formigó és previsible
quan el Llobregat registra crescudes
de cabal i, de fet, ja es va construir
tenint en compte aquesta possibilitat.
El cap de setmana del 16 i 17 de
novembre, la Policia
Local del Prat va fer 25
intervencions a causa
del temporal de pluja i
vent, amb incidències
com branques trencades
i calçades inundades.
Aquell cap de setmana
van caure al Prat 137
litres per m2.]

¿Cómo
inicio mi
negocio?
Formación para crear
y consolidar una empresa

El Centro de Promoción Económica de
El Prat pone al alcance de pequeños y
medianos empresarios, comerciantes,
hosteleros, cooperativistas, autónomos y
personas emprendedoras en general herramientas de apoyo a la creación, consolidación y desarrollo de los proyectos
empresariales o de autoempleo.
En el marco del programa “El Prat Emprèn”, durante 2013 se han realizado 107
horas de formación, con la participación
de 261 personas, en acciones formati-

vas que han contado con el apoyo de la
Diputación de Barcelona y del Consejo
Comarcal.
Dos ámbitos de formación
Las sesiones formativas han cubierto
dos ámbitos: por un lado, la formación
para personas emprendedoras (“¿Qué
necesito pera mi negocio?”, “Estudio de
mercado de mi idea”, “Plan económico financiero de mi empresa”, “Trabajo
autónomo: obligaciones y derechos” y
“Emprendimiento social”) y, por otro
lado, la formación para pymes, personas
autónomas y comercio (“Negociar con
la banca para obtener financiación”, “10
formas de aumentar el beneficio”,“Cómo
planificar una web de empresa”, “Creación de una tienda virtual”, “Si quieres
exportar, evita los errores”, “Mediación
empresarial para gestionar conflictos”,
“Liderazgo y coaching en las empresas”,
“Gestión de cooperativas” y “Negociación y cierre eficaz de las ventas”)

❧

Els ajuts a
empreses
donen fruit
Neixen 70 activitats amb
l’impuls de l’Ajuntament

El passat mes d’abril l’Ajuntament del
Prat, amb el suport dels signants de
l’Acord per al Foment de l’Ocupació i la
Reactivació de l’Activitat Econòmica, va
posar en marxa el Pla de Mesures Extraordinàries per a l’Ocupació i la Reactivació Econòmica per a l’any 2013.
L’objectiu del Pla era donar suport a la
creació d’ocupació per part de les microempreses i pimes locals, facilitar l’inici
de les activitats empresarials i ajudar els
i les treballadores autònomes en la posada en marxa i consolidació dels seus projectes empresarials o d’autoocupació.
Pressupost ampliat
En total, l’Ajuntament preveia destinar
75.000 euros a ajudes a autònoms, però
la gran resposta rebuda ha obligat a augmentar aquest pressupost. En concret se
subvencionen 1.500 euros per cada nova
alta en el Règim Especial d’Autònoms.
Des de la posada en marxa del Pla, 70 persones autònomes han demanat l’ajut per a
la posada en marxa de la seva activitat.
Els requisits per accedir-hi són que abans
d’iniciar l’activitat hagin estat en situació
d’atur, que siguin persones empadronades al Prat des d’almenys 6 mesos enre-

Dues de les noves empreses que han gaudit dels ajuts de l’Ajuntament són Nouceland SL,
obrador de pastisseria de productes sense gluten (a dalt), i Coaching Para Nosotras,
especialitzada en l’àmbit personal i temes femenins.

re, que desenvolupin un pla d’empresa i
que l’activitat es desenvolupi o tinguin el
domicili fiscal al Prat.
La majoria, homes joves
De les persones emprenedores que han
demanat les ajudes, un 63% són homes
i un 37% dones; el 67% tenen entre 25 i
44 anys; el 28%, més de 45 anys, i el 5%,
menys de 25. Les empreses creades són
majoritàriament individuals (83%), la resta
són societats civils (9%) i societats limitades (8%). Els sectors d’activitat d’aquestes
noves empreses són els serveis (60%), restauració (32%) i comerç (8%)

❧

Més informació a www.economia.elprat.cat

EL PRAT

23

desembre

13

AMAGATS PER LA CIUTAT

Els infants del Prat animen
els nens i nenes d’altres
municipis de les comarques de
Barcelona a venir a trobar el
llibret amagat i geolocalitzat
CURIOSITATS PRATENQUES

El llibret conté alguns
secrets del nostre municipi
(indrets especials, curiositats
locals, especialitats
gastronòmiques...)

Infants del Prat localitzen tresors amb l’ajuda d’un dispositiu amb GPS.

Els secrets del Prat
amb ulls d’infant
EL PRAT
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Ens conviden a trobar llibrets geolocalitzats
El Consell dels Infants del Prat ha participat, juntament amb altres consells de
les comarques barcelonines, en el projecte “Municipis amb ulls d’infant”, orga-

nitzat per la Diputació de Barcelona. Els
infants del Prat han elaborat un llibret
que conté alguns secrets del nostre
municipi (indrets especials, curiositats

locals, especialitats gastronòmiques...)
que consideren interessants per a infants d’altres ciutats.
Amagat per la ciutat
El llibret ha estat amagat per la ciutat, però
geolocalitzat, i forma part d’una ruta de
geocaches o tresors que podrem trobar
pels municipis participants amb l’ajuda
d’un dispositiu o mòbil amb GPS. Trobareu les rutes de tots els municipis participants a http://www.diba.es/web/educacio/consell/consell-2013

❧

Reciclatge
de llibres
escolars
Bona resposta dels
centres educatius al
projecte de reutilització
de llibres i material

Els centres educatius del Prat s’han pres
molt seriosament el projecte SORELL (Sostenibilitat i Reutilització de Llibres) que
impulsa l’Ajuntament a partir d’aquest
curs i que compta amb la necessària
col·laboració de les famílies, del mateix
alumnat i de tota la comunitat educativa.
Pràcticament totes les escoles i instituts de la ciutat ja han creat comissions
de reutilització de llibres i de material
escolar i han iniciat el procés de sensibilització i implicació del claustre i de les
famílies en el projecte.
Del total de centres educatius existents al Prat, el 80% ja han iniciat el pro-

Mares d’alumnes de l’Institut Baldiri Guilera preparen llibres de text per ser reutilitzats.

jecte de reutilització de llibres de text i
gairebé la meitat han abordat el de material escolar. Segons les previsions, el
projecte SORELL s’haurà implantat a la
totalitat d’escoles i instituts del Prat de
Llobregat al llarg d’aquest curs.

La reutilització dels llibres i del material escolar aporta beneficis tant
econòmics com mediambientals, alhora que fomenta entre l’alumnat la cultura de la sostenibilitat i la socialització
dels recursos

❧
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Tertúlies
de fans de
la pintura
Unes 50 persones han
compartit en cada sessió
la manera com cadascú
viu aquesta afició
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/UNZIP Arts Visuals, el dispositiu de suport i mediació de les arts visuals al Prat,
ha obert al Centre d’Art Torre Muntadas
un espai de conversa i debat adreçat a
aquelles persones que viuen l’art com a
part important de la seva vida.
S’han celebrat quatre tertúlies que
han tingut com a tema central la pintura. Aquesta iniciativa ha tingut molt
bona acollida, ja que hi han assistit una
mitjana de 50 persones a cada tertúlia,
amb la presència de pintors/es amb diferents graus de professionalització.
Cada sessió començava amb les presentacions del treball de dos artistes

Una de les sessions de tertúlia i debat celebrades a Torre Muntadas.

pratencs. Dues obres de cada artista es
mostraven una setmana abans de la tertúlia i fins a la sessió següent.
Durant aquest any han participat a les
tertúlies els i les artistes Marisa Parrilla i
Xavier Mateo, Maite Travé i Stella Rubio,

David Solva i Toni Garcia, i Erico Pesin
Whitelegg i Javi Galán.
En breu sortirà a la llum un documental d’aquestes tertúlies, amb entrevistes
a alguns dels participants. Més informació a www.unzip.elprat.cat

❧

Tota la informació sobre les activitats a

www.elprat.cat
Número 195. Desembre 2013
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Teatre Kaddish
La mort i la donzella,

d’Ariel Dorfman
Amb Isabel Núñez-Castro, Fernando Domínguez i Miquel Terré. Dramatúrgia i direcció: Josep Costa
“Fa anys, quan el general Pinochet encara era el dictador de Xile i jo encara em trobava a l’exili, vaig començar
a explorar la situació dramàtica que més tard es convertiria en La mort i la donzella. Un home que ha tingut un
accident a la carretera és rescatat per algú que amablement l’acompanya a casa. La seva dona, que reconeix en
l’estrany la veu de l’home que la va torturar, el segresta i decideix jutjar-lo pel seu compte.”
La mort i la donzella es va estrenar a Londres el 1991 i a Barcelona el 1994. Una obra sobre la justícia o, millor dit,
sobre la “manca” de justícia que, malauradament, encara continua vigent.

Teatre Modern. Diumenge 15, a les 19 h. Entrada: 10 €
En acabar la representació es realitzarà un col·loqui al voltant de l’obra representada i dels temes que ha generat
amb la companyia

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!
http://m.agendacultural.elprat.cat

Flors Carnívores,

CLAP. Concurs de Teatre Jove

ETC Teatre

d’Anna Maria Ricart
Amb Clàudia Benito, Alba José i
Clara de Ramon. Direcció: Marc
Chornet Artells

T eatre

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Diumenge 1, a les 18 h. Entrada: 3 €

Com transmetre el que no es pot transmetre perquè no
tot pot dir-se mitjançant el llenguatge verbal?

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 13, a les 20 h

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 19, a les 20 h

En suport a la Marató TV3

Associació Lúdica Els Bitxos

Teatre Kaddish. Diumenge 1, a les 19 h
Entrada: 6 €

Colectivo Deria + Rectificadora

Suau com el perill

Cia. Els
Pastorets

No em toquis
la flor,

de Lluis Cuquar
L’espectacle ens presenta
un representant de
comerç, que entre viatge i viatge es fa un
embolic de parelles molt divertit.
Teatre Modern. Diumenge 1, a les 19 h
Entrada: 6 €

Escènics per la Marató

Alumnes de 1r i 2n de batxillerat en arts escèniques
de l’Institut Baldiri Guilera presenten dramatitzacions
sobre mites grecs, escenes de Karl Valentin i peces
musicals.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 10, a les 18 h. Entrada: 3 €

Coral lo Llobregat
de les Flors

Projecció de l’Òpera

M úsica

L’or del Rhin,

de Richard Wagner
Projecció de l’òpera des del Gran
Teatre del Liceu, enregistrada el
juny de 2004, com a celebració
del bicentenari de Wagner
L’or del Rhin (Das Rheingold) és el
pròleg del gran festival escènic L’anell dels Nibelungs, sovint
anomenada la tetralogia, que és el projecte més ambiciós
de tota l’obra de Wagner. Aquesta esplèndida versió fou
dirigida per Harry Kupfer per a la Deutsche Staatsoper de
Berlín i, posteriorment, presentada al Liceu.
Cèntric Espai Cultural. Diumenge 8, a les 18.30 h
Presentació de l’Òpera a càrrec de Miquel Àngel
Martínez (músic de l’Orquestra del Liceu), a les 18 h

Cine club

Babettes
Gaestebud (El festín

C inema

En contra, d’Esteve Soler

Amb Elena Asensio, Lidia
Fortuny, Sílvia Gila, Judith
González, Antonio Lara,
Tamara Muñoz, Adrià
Palomino, Loreto San
Martín, Mª Carmen Urbán i Yolanda Pacheco.
Directors: Ángel Roldán i María Donoso
Cinc peces breus on la provocació i el
surrealisme se sumen a la crítica més
despietada de l’ésser. Tot per ensenyar-nos a
riure de nosaltres mateixos.

La Colla

Amb Marc Arencón,
Mario Caler, Aytor
Castro, Marc Cuellar,
Olga Morodo, Paula
Pozuelo, Àgueda Ruiz i Llúria Salas
Sitcom sobre la vida de vuit nois que es
reuneixen en un bar creant situacions d’humor,
amor, gelosia i superació personal.

Creació d’un espectacle

de Babette), de Gabriel Axel
1987, Dinamarca. Idioma: danès,
francès, suec (VOSE)
Amb Stephane Audran, Bodil
Kjer, Birgitte Federspiel, Jarl Kulle, Jean-Phillipe
Lafont i Bibi Andersson
Una llunyana aldea danesa del segle XIX, dominada
pel puritanisme, es veurà transformada amb
l’arribada, des de França, fugint de la repressió de la
Comuna, de Babette, l’antiga cap de cuina d’un gran
restaurant parisenc.

Cine Capri. Dimecres 11, a les 20 h

Concert de Nadal

Tradicional concert on actuaran
la coral infantil “Nou Esclat”, la
coral juvenil, i la coral d’adults de
Lo Llobregat de les Flors. A més
a més, concert de piano a càrrec
d’alumnes de l’entitat

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 22, a les 18 h

Vacuity,

de Toni Morejón

Estrena d’aquest
curt-metratge que
arrenca quan el seu
protagonista, Denis,
comença la seva
venjança contra aquells
que li van llevar la seva possessió més
preuada i comença a adonar-se que alguna
cosa inquietant i fora d’allò que és normal
sembla ocórrer al món que li envolta.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 14, a les 20 h

Marató de teatre

Es presentaran tres obres:
12 h, Sueño de una noche de verano
17 h, La més lletja 19 h, Criatures

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 14. Entrada: 3 €
(per representació)

Piulades Musicals

Tast musical de 15 minuts de grups de la ciutat

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns, a les 20.45 h
Si voleu participar, envieu un mail a
bufetllibre@elprat.cat
Dilluns 2. Grup de l’Associació Musical del Prat
Dilluns 16. Coral Lo Llobregat de les Flors

Vermutis al Sol

Música en directe
Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Terrassa Gatrobar by Ona Nuit,
Cèntric Espai Cultural. Dissabtes
i diumenges, a les 12.30 h

Programació
del Cine Capri
Estrena simultània de: Frozen,

el reino
del hielo (29 i 30 de novembre i 1, 6, 7 i
8 de desembre); El Consejero (6, 7 i 8);
Lluvia de albóndigas 2 (20, 21 i 22)
Altres pel·lícules d’aquest mes són:

12 años de esclavitud, Futbolín;
i Blue Jasmine
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43
o visiteu www.cinecaprielprat.com

NOVES EXPOSICIONS

ENCARA ES PODEN VISITAR

Joaquim Torrent

Hi havia una vegada el Prat

E xposicions

El Prat dels 60:
gent i ciutat

L’Arxiu municipal vol apropar la història del Prat als més petits,
d’una manera divertida i activa. De la mà del Pau i la Marina, els
protagonistes del nostre relat, coneixerem alguns dels moments
més destacats del nostre passat col·lectiu.
Petits i grans podran gaudir dels dibuixos fets per l’artista
pratenca Montse Mayol i resseguir el procés de creació del conte
a través de dibuixos originals i filmacions.

Amb aquesta exposició s’enceta
el cicle “L’autor i la seva obra” on
es presentaran obres de fotògrafs que han cedit material
fotogràfic a l’Arxiu municipal nodrint la nostra memòria
col·lectiva en imatges.

Centre Cívic Jardins de la Pau. Del 5 al 26

Cèntric Espai Cultural. Fins a l’1 de febrer

E.P.03

Colectivo Julio, Enric Farrés i Roger
Amat, Raquel Friera, Xavi Mateo, Inma
Quesada, Laura Quinto i Maite Travé
L’exposició mostra peces artístiques i
documents on els artistes re-interpreten
dos dels projectes que s’han impulsat
des d’Unzip durant l’any: París no se
acaba nunca: #ElPrat, d’Enric Farrés i Roger Amat i Spaces
of possible, de Raquel Friera.

Jaume Estruch.

Paisatges viscuts

Centre d’Art Torre Muntadas. Fins a l’1 de desembre

Ferran Cussó i Brigitte Torrets.

Typocaptures

Gastrobar by Ona Nuit. Fins al 15 de gener

Concurs Fotogràfic Delta

Centre d’Art Torre Muntadas
Del 12 de desembre al 2 de febrer

Acte de lliurament de premis de la 20 edició del concurs, en les
4 categories (Paisatgisme; Caça fotogràfica; Macrofotografia i
Instagram). Organitza: Agrupació Fotogràfica Prat

Inauguració: Dijous 12, a les 20 h

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 11, a les 20 h

Premi Literari Delta

Presentació de l’obra guanyadora i la finalista de la 7a edició d’aquest
concurs de narrativa escrita per dones.

Conèixer Món

Zeneida Sardà

La pell negra

L ectura

Biblioteca Antonio Martín. Dilluns 2, a les 19 h

Alejandro Cao de Benós

L’autora ens
presenta aquesta
novel·la d’amor,
aventura, il·lusions i
desenganys enllaçats
per l’atzar.

presenta

Alma roja, sangre azul

Alma roja, sangre azul és l’autobiografia d’A. Cao escrita pel periodista
Roger Mateos. Presentació oficial d’aquest llibre, relat d’un idealista
nascut a Tarragona al 1974. Ni la seva nissaga nobiliària, ni els seus
principis budistes, varen impedir que, amb 16 anys, comencés a
guanyar-se la confiança del règim més tancat del planeta.

presenta

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 12, a les 19 h

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 5, a les 19 h

X errades

“Alternatives de
comunicació amb les
noves tecnologies”
amb Manel Simó
Col·loqui xerrada on es reflexionarà
i dialogarà sobre les situacions
apocalíptiques o integradores a l’entorn de
les noves tecnologies de la comunicació,
és a dir, si han afavorit o estan perjudicant
la mateixa comunicació, tant a nivell
individual com a nivell col·lectiu.
Organització: Tintablava. Associació
d’escriptors del Prat

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 19, a les 19.15 h

Com seria una gestió
més comunitària de
la música?

La Capsa ens
proposa un
espai de reflexió
compartida
per contrastar
experiències i idees
per a una gestió de
la música menys mercantil i més vinculada
a una ciutadania activa. Amb la participació
de Lluís Nacenta (musicòleg) i Jordi
Oliveras (coordinador de www.nativa.cat)

Biblioteca Antonio Martin
Dimarts 3, a les 19 h

Espai obert
de circ

Un espai d’assaig
obert per provar i
entrenar tècniques
de circ: equilibri,
acrobàcia, aeris i
malabars.

Centre Cívic Sant
Jordi - Ribera
Baixa. Divendres
20, a les 18 h

Club de
gastronomia
Coctails
amb Xavi
Sarsanedas

Es realitzaran
combinats com el
mojito i la caipirinha, o
clàssics com el dairiqui
i el cosmopolitan.

Centre Cívic Sant
Jordi - Ribera
Baixa. Dimecres 11,
a les 19 h Preu: 4 €

LECTURA

TALLERS

Activitat recomanada per a nens i
nenes de 3 a 7 anys
Dissabtes, a les 12 h

Activitat recomanada per a nens i nenes de
4 a 8 anys acompanyats d’una persona adulta
Estimular els sentits de l’infant per mitjà d’una
metodologia experimental i participativa. En
aquesta sessió es construiran mòbils a l’estil
d’Alexander Calder.

L’hora del conte

Dissabte 14. Mostra d’entitats (Fira Avícola)
Contes de la granja, amb Ana García
Dissabte 21. Biblioteca Antonio Martín
Tastet de contes de Nadal, amb Minúscula

Escola d’Arts, Centre Cultural
El Remolar. Dissabte 14, a les 11 h
Entrada: 6 €

Petits Contes

I nfantil

Lliurament de premis

Gaudiren d’una estona
d’històries fantàstiques
amb la conta contes Alba
Martínez i descobriren el
guanyadors del 2013.
A partir de dimecres 18
de desembre, es podran consultar tots els contes
presentats a http://contes.ccjardinspau.org

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimarts 17, a les 18 h

DANSA
Cia. Nats Nus

Maps

JOC

Famílies creatives

Descobrirem el
Conte de Nadal de
Charles Dickens, i
a continuació cada
nen i nena elaborarà el seu propi llibre amb els
fragments que més li hagin agradat tot creant
alguns dels personatges.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 15, a les 12 h. Entrada: 1,5 €
(amb el carnet de Teatre infantil del centre cívic
el preu és d’1 €)

Cada mes la Biblio
fa tallers
amb Núria Altamirano
Partint de la lectura del llibre Nadal es
realitzarà una manualitat relacionada.

Teatre Modern. Diumenge 22,
a les 18 h. Entrada: 5 €

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 18, a les 18 h

Aprendre a
fer els millors
bombons de
xocolata en
família.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dissabte 21. Grup de
petits (de 2 a 3 anys), a les 17.30 h;
Grup de grans (de 4 a 6 anys),
a les 18.30 h

Crea el teu conte de
Nadal de Charles
Dickens

Viatge pels mapes de
les diferents cultures
del món. Quatre
personatges carregats
de velles maletes coincideixen en el seu viatge,
comparteixen experiències i es comuniquen com
poden. Organització: La Xarxa del Prat

Racó del Joc
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Porta l?
u

na
a la
Bibli recoma
o
n
a pa
rtir d teca Ant ació de
o
l
e
+ inf
o a w dilluns nio Mar ectura
tín,
2
ww.b
iblio
teca
.elpr
at.ca
t

Estel de Nadal,

Activitats de lleure
del mes de desembre

DIMECRES 4

DIJOUS

5a Passejada popular
“Ens fem grans amb salut”

Sortida: Anem a la Granja i més...

Caminada d’uns 8,5 km a Mollet
(Organitzada per l’associació
excursionista Cordada)

Inscripcions: Programa de Lleure
de la Gent Gran. Preu: 4 €

DIJOUS 12

19

Aquest cop farem una sortida diferent:
passejarem pel bosc, ens aproparem als
animals i farem dinàmiques de grup, que
ens permetran prendre consciència dels
aspectes positius de la nostra vida.

Inscripcions: Programa de Lleure de
la Gent Gran. Preu: 20 € (dinar inclòs)
Places limitades

DIMECRES 18
Festa de Nadal per la Gent Gran
Ball amb orquestra

Equipament Delta del Llobregat
A les 16.30 h. Entrada lliure

Recordeu:

Del 9 al 20 de Desembre, renovació
de places dels tallers i noves
inscripcions

Inauguració del 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

Informació i inscripcions:
Programa de lleure de la gent gran Cases d’en Puig
Serveis de Ciutadania
Horari: de 9 a 13 h Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616
www.elpratgentgran.blogspot.com

Consejos
para la
convivencia
Actitudes que fomentan
el civismo y el respeto

La Policía Local de El Prat, fruto de la
observación de sus agentes y de las
inquietudes que recibe por parte de la
ciudadanía, nos ofrece un decálogo de
actitudes que mejorarían mucho nuestra convivencia en la ciudad.
En cuanto al tráfico:
1. No estacionar en las zonas destinadas a peatones (pasos cebra, aceras…), pues pone en riesgo su seguridad, obligándoles a bajar a la calzada y
dificultando su visibilidad.
2. No aparcar en doble fila, pues dificulta el tráfico, obliga a invadir el sentido contrario y dificulta la visibilidad
del peatón.
3. No aparcar en cruces o en las esquinas, pues dificulta gravemente la visibilidad del conductor que pasa por ese
lugar y le impide girar con facilidad.
4. Indicar siempre la maniobra de giro
(luz intermitente) al vehículo que nos
sigue. No hacerlo supone un riesgo y
es una infracción grave.
5. En entornos escolares, reducir y
adecuar la velocidad para poder detener el vehículo ante cualquier irrupción de un peatón en la calzada.

La velocidad adecuada del vehículo, al acercarse a un entorno escolar, es la que nos permite
detenernos ante cualquier obstáculo imprevisible. Hay que respetar los pasos peatonales.

6. Prestar atención a la conducción
en todo momento, sin distraernos con
el teléfono móvil, el navegador o con
cualquier otra circunstancia.
7. El ciclista es un conductor de un
vehículo más (la bicicleta) y no es un
peatón. Por tanto, debe respetar las
normas de tráfico (semáforos, velocidad, pasos de peatones) y circular por
los lugares autorizados y no por las
aceras.
En cuanto al civismo:
8. Los dueños de perros deben lle-

var a sus animales atados, recoger sus
deposiciones, impedir que orinen en
lugares no autorizados (fachadas, farolas…) y cumplir la normativa, especialmente si son de razas potencialmente
peligrosas.
9. Respetar el descanso vecinal, especialmente en los momentos de ocio
nocturno.
10. No ensuciar la ciudad. Hay muchas papeleras y contenedores distribuidos por ella. Las bolsas de basura se
deben tirar en los contenedores y no
en las papeleras

❧
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Los cambios de entrenador
alteran el ritmo del club
Tres entrenadores en dos semanas y acusaciones cruzadas entre el presidente Luis
Quiñonero, y el técnico Agustín Vacas enrarecen el clima de la Associació Esportiva Prat

Pepe Delgado es el
nuevo entrenador del
primer equipo de la
Associació Esportiva
Prat, en Segunda División B. La entidad ha
vivido las dos semanas más convulsas de
los últimos tiempos,
precisamente en un
club donde la estabilidad se había convertido en rasgo distintivo.
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Vacas,
destituido
El hasta entonces entrenador y trabajador
del club, Agustín Vacas, era destituido el
5 de noviembre tras
empatar en el campo
del Sant Andreu. El
presidente, Luis Quiñonero, anunciaba
poco después la llegada de un nuevo diEl presidente de la AE Prat, Luis Quiñonero (izquierda), con el nuevo entrenador, Pepe Delgado.
rector deportivo, Juan
Manuel Barroso, y de
un nuevo entrenador, Miguel Zurro, con
Acuerdo con Vacas
experiencia en el Conquense y el Congo.
Finalmente, el club y Agustín Vacas llegaZurro no llegó ni a sentarse en el banquiTambién en el
ron a un acuerdo para rescindir el contrato,
llo. Seis días después, Quiñonero anunciafútbol base
después de que el presidente Quiñonero
ba que Zurro y Barroso no podían formar
admitiera públicamente haberse equivoparte del equipo porque el club no les
La AE Prat ha sustituido al
cado en las acusaciones anteriores a Vacas.
podía pagar al no haber acuerdo econócoordinador de fútbol base, Raúl
Tras la negativa de algunos entrenadomico para rescindir el contrato con Vacas,
Martín, de manera unilateral
res a hacerse cargo del equipo, finalmenextremo que el mismo Vacas negaba.
y argumentando motivos
te el 19 de noviembre se contrató a Pepe
En medio del temporal, el equipo, diriextradeportivos. Ahora la entidad
Delgado, con experiencia en Badalona y
gido por el preparador de porteros, Matrabaja para encontrar un sustituto
Terrassa, ayudado por Matías Borsot
nolo Anguas, encajaba cinco goles contra
para coordinar una estructura
el Hospitalet y perdía contra el Atlético
que agrupa a casi 500 niños.
Baleares.
[ José David Muñoz ]

❧

flaixos d’esports

CLUB NATACIÓ PRAT TRIATLÓ
El CN Prat Triatló ha tancat la seva millor temporada. Al campionat d’Espanya de duatló per equips i de triatló de mitja distància
aconseguit per l’equip femení els mesos de març i agost, cal sumar-hi el Campionat d’Espanya de triatló de llarga distància que
l’equip masculí va signar al Challenge de Calella el 6 d’octubre passat. El capità, Richard Calle, va assolir la victòria elit nacional,
esdevenint el primer campió d’Espanya individual de l’equip. El CN Prat Triatló ha acabat segon en el Ranking General de Clubes
de la Federació Espanyola. A la foto, l’equip masculí elit, quart a la primera divisió de la Lliga Nacional el 26 d’octubre passat.

EL PRAT

33

desembre

EQUIPS DEL CLUB DE BÀSQUET PRAT
EQUIPS DE L’AE BÀSQUET PRATENC
La trentena de jugadors i jugadores dels sets equips de l’AE Bàsquet
Pratenc han estat els protagonistes de la presentació de conjunts
de l’entitat pratenca al pavelló del Julio Méndez. El club aposta per
una bona formació de la base per tal de garantir un planter de bons
jugadors formats a l’entitat en un futur. Vídeo a www.elprat.tv

El pavelló Joan Busquets del CEM Estruch va acollir la
presentació dels equips del CB Prat. Des dels preminis
fins al primer equip de LEB Plata, van desfilar-hi els
25 conjunts que formen el club enguany, 19 d’ells de
categories de base, fet que representa que gairebé
200 nois i noies vesteixen la samarreta pota blava
aquesta temporada. Vídeo a www.elprat.tv
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