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Obre el Centre d’Urgències
d’Atenció Primària del Prat
El CUAP Disset de Setembre funciona des del 18 de novembre passat

Telèfons
[ Emergències
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[ Ambulàncies
061
[ Bombers Prat
933791081
[ Policia Local Urgències
092
[ Policia Local
934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències
088
[ OIAC-Oficina d’Informació
i Atenció Ciutadana 933790050
[ Aeroport
902404704
[ Aigües del Prat
934793535
[ Arxiu municipal
934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 934792968
[ Butà
936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via
933704101
[ Cases d’en Puig,
933790050
Serveis de Ciutadania
ext. 5600
[ CEM Estruch
933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez
934787660
[ CEM Sagnier
934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic
Jardins de la Pau
934782141
[ Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural
Torre Balcells
933790064
[ Centre d’Art
Torre Muntadas
934782237

[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre
933703018
[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL)
933790050
[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE)
934786878
[ Cèntric Espai Cultural
934792968
[ Correus
933790199
[ Deixalleria
933790273
[ DNI tramitació
933703902
[ El Lloro, Serveis de
Joventut
934785077
[ El Prat Ràdio
www.elprat.tv
934785360
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
934787283
[ Escola d’Arts
933708501
[ Fecsa-Endesa
933705557
[ Gas Natural (avaries)
900750750
[ Jutjat de guàrdia
935519004
[ La Porta del Delta
933741379
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
934786221
[ Oficina de Recaptació
934729243
[ Oficina de Treball
de la Generalitat OTG
933794863
[ Informació al Consumidor
(OMIC)
933790050
[ Prat Espais
933705054
[ Recollida gratuïta
d’estris vells
934794544
[ Tanatori
934780831
[ Taxis
933701611
931131006
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Podeu consultar la versió digital d’aquesta revista a
www.elprat.cat/revistes, amb enllaços a vídeos i a altres webs.

Totes les fotos d’aquesta revista les trobaràs clicant a la icona
del Flickr que apareix a la web municipal www.elprat.cat

Menció especial: Paisatge núm. 2,
de Quim Torrent.
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Primer premi Caça Fotogràfica: Capó reial, de Francisco Valverde.
Premi Instagram: Corb marí,
de José Antonio Maté.

NOTA: Per raons
de maquetació,
aquestes
fotografies
tenen un
enquadrament
i tractament
diferents de
les originals.

El Concurs Fotogràfic “Delta del Llobregat”,
que organitza l’Agrupació Fotogràfica Prat des de fa 22 anys, vol mostrar al públic els espectaculars
valors estètics i naturals del delta del Llobregat (flora, fauna, paisatge). En aquesta 22ena edició
s’han admès a concurs 294 obres, 144 de les quals a la categoria
TOTES LES PREMIADES
Instagram (que és nova d’aquest any) i 150 a la resta de categories
A
banda de les
(49 a Paisatgisme, 50 a Caça Fotogràfica i 51 a Macrofotografia),
fotos publicades en
pertanyents a 40 autors i autores. Les fotografies guanyadores i
aquestes pàgines,
finalistes estaran exposades al vestíbul de la biblioteca Antonio
podeu mirar-ne la resta
Martín, al Cèntric, fins el 13 de gener. Trobareu més informació al
a www.elprat.cat
lloc web de l’Agrupació Fotogràfica Prat, www.afprat.org

❧

Primer premi Macrofotografia: Dúo de libélulas al amanecer, d’Alba Guapo Gallego.
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Primer premi Paisatgisme: Colors de la tardor, de Leo Cristóbal Mbele-Ebang Akele.
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Q

ue al Prat s’hagi obert un centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) és, sens dubte, una de les millors
notícies que podíem publicar. En el temps que estem vivint, de retallades profundes en el servei sanitari públic
català, que al Prat tinguem un CUAP que millora l’assistència sanitària tant des del punt de vista de l’atenció,
com del desplaçament a hospitals propers, és una gran notícia.

Que al Prat tinguem un CUAP
que millora l’assistència
sanitària tant des del punt
de vista de l’atenció, com
del desplaçament a hospitals
propers, és una gran notícia.

Aquest CUAP ha estat una reivindicació ciutadana des de fa anys. Ara ja el tenim en funcionament i en les
condicions i amb els equipaments necessaris per cobrir les urgències mèdiques de la ciutat, sense necessitat
d’haver de desplaçar-se a l’hospital de Bellvitge ni al de Sant Joan de Déu, si es tracta d’urgències pediàtriques.
Aquestes evidents millores han de proporcionar tranquil·litat a la ciutadania, que ara gaudirà dels serveis del
CUAP tant en qualitat com en proximitat. Aquest centre fa escassament un mes que funciona, però estem
convençuts que complirà la seva funció de manera adequada.
Després d’aquesta bona notícia, només vull desitjar-vos a tots i a totes unes bones festes nadalenques i un feliç
inici d’any. Us convido que gaudiu de la ciutat i dels seus escenaris nadalencs. No us perdeu el pessebre de la
plaça de la Vila, que, com cada any, ha construït amb molt d’afecte un grup de gent gran de la ciutat. Passegeu
pels carrers il·luminats amb motius nadalencs i gaudiu del comerç local, el de proximitat. Els nens i nenes no podeu deixar d’assistir a l’esperada cita amb els Reis d’Orient, que arribaran puntualment la tarda del dia 5 de gener.
Iniciem un nou any, un fet que ens ha de servir per encarar el futur amb coratge, esperança i solidaritat. Bones
Festes!

Lluís Tejedor
L’alcalde

L’obertura del CUAP, una notícia
molt bona

Q

ue en El Prat se haya abierto un centro de urgencias de atención primaria (CUAP) es, sin duda, una de las mejores
noticias que podíamos publicar. En el tiempo que estamos viviendo, de recortes profundos en el servicio sanitario
público catalán, que en El Prat tengamos un CUAP que mejora la asistencia sanitaria tanto desde el punto de
vista de la atención, como del desplazamiento a hospitales cercanos, es una gran noticia.

Que en El Prat tengamos
un CUAP que mejora la
asistencia sanitaria tanto
desde el punto de vista de la
atención, como del
desplazamiento a hospitales
cercanos, es una gran noticia.

Este CUAP ha sido una reivindicación ciudadana desde hace años. Ahora ya lo tenemos en funcionamiento y en
las condiciones y con los equipamientos necesarios para cubrir las urgencias médicas de la ciudad, sin necesidad
de tener que desplazarse al hospital de Bellvitge ni al de Sant Joan de Déu, si se trata de urgencias pediátricas.
Estas evidentes mejoras deben proporcionar tranquilidad a la ciudadanía, que ahora disfrutará de los servicios
del CUAP tanto en calidad como en proximidad. Este centro hace escasamente un mes que funciona, pero estamos convencidos de que cumplirá su función de manera adecuada.
Después de esta buena noticia, sólo quiero desearos a todos y a todas unas felices fiestas navideñas y un feliz
inicio de año. Os invito a que disfrutéis de la ciudad y de sus escenarios navideños. No os perdáis el pesebre de
la plaza de la Vila, que, como cada año, ha construido con mucho cariño un grupo de personas mayores de la
ciudad. Pasead por las calles iluminadas con motivos navideños y disfrutad del comercio local, el de proximidad.
Los niños y niñas no podéis dejar de asistir a la esperada cita con los Reyes Magos, que llegarán puntualmente
la tarde del día 5 de enero.
Iniciamos un nuevo año. Que nos sirva para encarar el futuro con coraje, esperanza y solidaridad. ¡Felices Fiestas!
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Las 4 claves
[1]
El Centro de Urgencias de
Atención Primaria (CUAP)
Disset de Setembre abrió por
fin sus puertas el pasado mes
de noviembre, tras años de

Abre el Centro
de Urgencias
de Atención
Primaria

espera y reivindicaciones.

[2]
Este servicio ocupa más
de 700 m2 en la planta
baja del CAP Disset de
Setembre, el conocido como
“ambulatorio viejo”, si bien
tiene una entrada diferente.

[3]
Hay que acudir al CUAP
cuando nuestro CAP (Centro
de Atención Primaria) esté
cerrado y necesitemos
atención urgente.

E

[4]
El CUAP está integrado con
el resto de la red de servicios
asistenciales del territorio
y trabaja coordinadamente
con todos ellos.

l Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Disset de Setembre abrió
sus puertas el pasado mes de noviembre.
Este servicio ocupa más de 700 m2 en la
planta baja del CAP Disset de Setembre,
el conocido como “ambulatorio viejo”, si
bien tiene una entrada diferente, por la
calle Empúries, 1-3.
¿Cuándo ir al CUAP?
Los centros de atención primaria de El
Prat (CAP Ramona Via, CAP Doctor Pujol i Capsada y CAP Disset de Setembre)
atienden las visitas espontáneas y las
urgencias que se presentan entre las
8 y las 19.40 h, de lunes a viernes no
festivos, tanto para adultos como para
pediatría.
Por tanto, hay que acudir al CUAP
cuando nuestro CAP esté cerrado y necesitemos atención urgente. En el CUAP
disponen de laboratorio y servicio de
radiología propios y está dotado de
profesionales especialistas y tecnología
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adecuada para dar solución a la mayoría
de los problemas que se atienden en las
urgencias de los hospitales.
De hecho, en el CUAP pueden atender
más rápidamente que en el hospital casos como:
[ Fiebre alta y/o malestar general, dolor
agudo general o específico (garganta,
oído, bucodental, de cabeza, torácico,
de espalda, etc.)
[ Mareo y/o otras alteraciones de tipo
neurológico
[ Heridas o quemaduras (suturas, curas,
etc.)
[ Traumatismos leves, caídas (vendajes,
yesos...)
[ Patología de vías urinarias (infección
urinaria, cólico nefrítico)
[ Problemas respiratorios
[ Dolor abdominal y otros problemas digestivos como vómitos y/o diarrea
[ Alergias y otras patologías cutáneas
agudas
[ Patología ocular (conjuntivitis)

Si es necesario, en el Centro de Urgencias de Atención Primaria se ocupan del
traslado del paciente al hospital de referencia o de la derivación al equipo de
atención primaria para su seguimiento.
Servicios que
presta el CUAP
El CUAP permite abordar tratamientos
que exigen una estancia inferior a 6 horas y ofrece los siguientes servicios:
[ Atención urgente en el centro
[ Atención telefónica
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[ Atención patología médica
[ Atención por traumatismos graves
(vendajes, yesos, etc . )
[ Atención quirúrgica menor (suturas,
curas, quemaduras , etc . )
[ Radiología
[ Análisis clínicos
[ Reanimación cardiaca
Coordinación con
otros servicios
El CUAP está integrado con el resto de
la red de servicios asistenciales del te-

rritorio y trabaja coordinadamente con
todos ellos: CAP, equipos de atención domiciliaria (PADES), unidades funcionales
hospitalarias, residencias asistidas, etc.
Reivindicación histórica
El CUAP llega a El Prat tras años de espera y reivindicaciones por parte de la ciudadanía y del Ayuntamiento.
Tras conseguir que el departamento
de Salud de la Generalitat incluyera su
construcción en el convenio de colaboración para la mejora de la calidad de la

red sanitaria de El Prat, en 2006, comenzaron una larga serie de dificultades,
atrasos y gestiones burocráticas.
Entre los obstáculos que se han debido ir superando cabe recordar el traslado de la oficina de la Seguridad Social
desde los locales que actualmente ocupa el CUAP a los actuales de la pl. de la
Vila, retrasos en las obras causados por
la crisis económica, cambios de gobierno en la Generalitat, recortes…

❧

Vídeo en www.elprat.tvv

Pediatría

Alta tecnología

Los sábados y domingos de 9 a
21 h, el CUAP dispone de un médico
especializado en la atención de
niños y niñas, con una consulta
diferenciada de la de los adultos.
De lunes a viernes de 20 a 8 h y
los sábados y domingos de 22
a 8 h, la atención de urgencias
pediátricas es prestada por los
médicos de guardia del CUAP.

El CUAP Disset de Setembre destaca
por su importante dotación de
maquinaria sanitaria de última
tecnología, con un aparato de
analítica de última generación y los
dispositivos de radiología digital y
electrocardiograma conectados al
sistema informático, que vuelcan
los resultados instantáneamente
en la historia clínica del paciente.
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Jordi Gili i Farrés
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Juan Pedro Pérez Castro

La transparència, una
assignatura pendent

Presupuestos para las
personas

Uns dels protagonistes dels darrers mesos a la nostra
ciutat han estat les persones grans. L’obertura del nou espai per
a la gent gran al remodelat Centre Cultural Remolar, l’anunci de
la reobertura del casal de l’antiga Caixa Penedès, i la creació de
la Plataforma en Defensa de les Pensions, que compta amb tot el
nostre suport, posen de manifest la vitalitat d’aquest col·lectiu.

La elaboración y aprobación de su presupuesto es,
quizás, el momento en que los gobiernos de las instituciones
públicas expresan más claramente cuáles son sus prioridades
y sus objetivos para el siguiente año. El presupuesto es
el documento en el que se recoge qué se va a hacer, y
cuáles son los recursos que a ello se van a destinar. Es una
buena guía, pues, para valorar la acción de gobierno.

La voluntat compartida d’atendre una demanda
social com és la millora i manteniment d’espais lúdics i de
convivència per a la gent gran, no està renyida amb l’exigència
d’una gestió més clara i transparent. Com és conegut, la COV
gestionarà l’antic Casal de Caixa Penedès, mitjançant un conveni
amb l’Ajuntament, que es farà càrrec del lloguer. Per part nostra,
cap problema, però ¿no hauria estat millor, més transparent i
democràtic, obrir aquesta possibilitat a la lliure concurrència d’altres
entitats de la ciutat o associacions de gent gran o de veïns?
És precisament en aquestes coses on es demostra la
voluntat de transparència. Com diu la dita: no n’hi ha prou amb ser
honrat, també cal demostrar-ho. Aquesta és certament una de les
assignatures pendents de l’actual equip de govern, a la qual, per
acord del Ple, s’ha compromès: la transparència. La gestió pot ser
millor o pitjor, però el cert és que, en general, és poc transparent.
Estem a les portes d’un nou Nadal, que per a moltes
famílies serà molt dur. Prop de 6.000 aturats, dels quals 2.700
ja no cobren cap prestació, és una situació molt preocupant.
És per aquest motiu que vull agrair la generositat
que dia rere dia demostren les famílies pratenques envers
aquells conciutadans amb més dificultats. Les més de 22 tones
d’aliments del Gran Recapte, el degoteig diari d’aportacions
i la generosa tasca dels i les voluntàries diu molt de la nostra
gent i de l’esperit solidari del nostre poble. Moltes gràcies
a tothom. Que tinguem un bon Nadal i un millor 2014.
www.ciuelprat.cat

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El
Prat, del que los socialistas formamos parte, ha elaborado un
presupuesto para 2014 con un claro acento social. Nuestras
prioridades continúan siendo, un año más, mitigar los efectos de
la crisis que nos azota desde hace demasiado tiempo y contribuir
a salir de ella por la vía del estímulo de la economía local.
En este sentido, cabe destacar la reedición del paquete de
medidas extraordinarias de lucha contra la crisis: el Ayuntamiento
de El Prat vuelve a destinar un millón de euros (que se suma al
presupuesto habitual de Promoción Económica) para fomentar la
contratación de personas desocupadas e incentivar la implantación
de empresas y la creación de proyectos de autoempleo.
El presupuesto es el documento que recoge, además de
la autorización de gasto del Ayuntamiento, su previsión de ingresos
para el siguiente ejercicio, y aquí también se pueden percibir las
prioridades del gobierno municipal. La exención de impuestos para
la constitución de nuevas actividades económicas, la supresión
de la tasa de residuos comerciales, la aplicación de la tarifación
social en algunos precios públicos o el mantenimiento de una
presión fiscal significativamente más baja que en nuestro entorno
muestran a las claras la apuesta municipal por ayudar a los más
desfavorecidos y por hacer de El Prat una ciudad más justa.
Porque no dan lo mismo izquierdas que derechas. Porque
no son iguales unas políticas que otras. Para muestra, un botón.
@PerezJP_

portaveus dels grups municipals

Rafael Duarte Molina

Antonio Gallego Burgos

No queremos ser “Chinatown”

2014

Seguramente, este artículo de opinión puede ser tachado
de políticamente incorrecto. Si eso es así, me preocupa bien poco.
Tengo la obligación de preocuparme por las inquietudes que me
trasmiten día a día los vecinos de El Prat, así como la de trasladar
su voz al Ayuntamiento. Esa es la esencia de la política que no me
gusta traicionar.

Son muchas las expectativas generadas para el
año próximo. Una de las más importantes es vehicular el
compromiso de la mayoría del Parlament de Catalunya
de llevar a cabo una consulta sobre el derecho a decidir.
Esta es una de las cuestiones que serán centrales durante
todo el año, y tiempo tendremos para debatir sobre ello.

A lo largo de los últimos años todos los pratenses hemos
visto una inusitada proliferación de “comercios chinos”. Las
principales arterias de nuestra ciudad han visto cómo los comercios
tradicionales eran sustituidos por tiendas en las que se vende de
todo, a precios de risa, de calidad más que discutible y con horarios
fuera de la norma.

Por otro lado, en este año se debería concretar un
proceso de mejora económica, según afirma el Gobierno.
Veremos si es cierto, aunque de momento no hay demasiados
elementos que avalen el optimismo y, si bien es cierto que
se producen algunos datos positivos, lo hacen desde un
punto tan bajo que ir a peor es literalmente imposible.

El “Made in China” está sustituyendo a buena parte
de nuestros comercios con prácticas comerciales poco elegantes.
Nuestros comerciantes sufren el impacto de esa competencia
desleal y se ven abocados al cierre. La situación empieza a pasar de
“castaño oscuro” y las administraciones competentes tienen que
tomar cartas en el asunto.

Entre las preocupaciones de los ciudadanos,
el paro sigue constituyendo el tema central. No basta
con el compromiso de las administraciones locales para
ir incrementando políticas asistencialistas que solo
consiguen paliar los efectos más demoledores de esta lacra
social. Las becas, ayudas sociales, bancos de alimentos
y todo tipo de medidas de primera línea son, sin duda,
imprescindibles, pero no deben hacernos olvidar que el
verdadero objetivo es conseguir que se pongan en marcha
políticas económicas expansivas que generen empleo.

Todos los comerciantes, sean del país que sean, tienen
que jugar con las mismas reglas. Las administraciones públicas
tienen que hacer cumplir los reglamentos horarios, intensificar las
inspecciones sanitarias, velar por los estándares de calidad de los
productos y hacer cumplir escrupulosamente nuestra normativa
fiscal y laboral. El Ayuntamiento tiene mucho que decir sobre esto. El
alcalde no puede seguir actuando como si no pasara nada.

La austeridad a toda costa es un círculo vicioso
del que las administraciones, las empresas y los ciudadanos
no podemos salir si no hay una enérgica actuación
macroeconómica, no ya estatal, sino a escala europea.

En estos momentos de crisis económica, hay que
ayudar a las empresas españolas que crean puestos de trabajo,
especialmente a los autónomos y pequeñas empresas. Ahora que
se aproximan fechas navideñas y aumenta el consumo familiar, creo
que es importante que apostemos por nuestros comercios, los de
toda la vida. Mi modelo de El Prat no es “Chinatown”.

En fin, muchos retos son los que están pendientes de
concretarse en este año que va a empezar. Esperemos que
dentro de un año podamos hacer un saldo positivo de todos
ellos. Es lo mejor que podemos esperar de 2014; por tanto,
¡que todos los pratenses podamos disfrutar de un buen año!

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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vida pratenca
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CICLOTURISMO TRANQUILO POR EL DELTA DEL LLOBREGAT

MERCAT D’INTERCANVI DE JOGUINES

Con motivo de la presentación del libro
Cicloturisme tranquil per Catalunya, de Rafael
Vallbona, el 1 de diciembre se organizó una
salida en bici desde Barcelona hasta los
espacios naturales de El Prat, con la presencia
de diversos blogueros que han reflejado
la actividad en sus espacios de Internet.

Les AMPA del Prat van organitzar, el 30 de novembre passat, el segon
Mercat d’Intercanvi de Joguines. En total es van recollir unes 2.000
joguines, de les quals se’n van intercanviar la meitat i les altres es
van donar a diferents entitats de la ciutat per ser repartides entre
infants necessitats de la ciutat i de fora. Vídeo a www.elprat.tv
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VII PREMIO LITERARIO DELTA
JORNADA SOBRE APRENENTATGE SERVEI
El 29 de novembre passat va tenir lloc la Jornada
d’Experiències d’Aprenentatge Servei, és a dir, projectes
educatius amb utilitat social, al Centre Esplai. L’obertura
es va fer amb una magnífica actuació musical d’alumnat
de 2n d’ESO de l’Institut Estany de la Ricarda.

El Prat ha acogido la entrega del VII Premi Literari Delta, de narrativa
escrita por mujeres. En la foto, de izquierda a derecha, Sonia
Martín, de Viladecans, ganadora con la obra Maldita sea; Alba Bou,
concejal de Dones del Ayuntamiento de El Prat; Núria Ruiz, de
Gavà, finalista con Puntes de sabata, y Mar González, de El Prat,
finalista con Los mares de la Luna. Video en www.elprat.tv

vida pratenca

DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
el 3 de diciembre, el Ayuntamiento de El Prat ha organizado diversas
actividades, como la celebrada en la pl. Agricultra, delante de
Cases d’en Puig, con talleres de chapas, jabones, fieltro, costura,
grupo creativo y música en directo. Video en www.elprat.tv

ÈXIT DEL GRAN RECAPTE
El Gran Recapte d’aliments que es va fer a Catalunya
els dies 29 i 30 de novembre va ser tot un èxit al
Prat, on se’n van recollir unes 22 tones, superant
les 18 de l’any passat. Un centenar de persones
voluntàries van col·laborar en la recollida d’aliments
en la desena d’establiments comercials participants
a la ciutat. A la foto, magatzem principal del Banc
d’Aliments, a la ZAL Prat. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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SEGONA RUTA DE LA CARXOFA

GIMCANA AMB ALUMNES DEL PQPI

El 24 de novembre passat es va celebrar la II Ruta
de la Carxofa, Memorial Josep Oliva. L’activitat va
consistir en un recorregut amb carros i cotxes de
cavalls pels camins del Parc Agrari, al sector de la
Ribera. L’esdeveniment el va organitzar l’associació
Amics del Cavall. Vídeo a www.elprat.tv

El 28 de novembre va tenir lloc la primera trobada de l’alumnat
dels dos Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
del Prat, els grups de PQPI-FIAP de l’Institut Ribera Baixa i els
de PQPI-PTT de l’Institut Illa dels Banyols. L’activitat va consistir
en una gimcana que va potenciar, entre d’altres, els valors de
cooperació, pertinença, responsabilitat i autonomia cívica.

14

Bar del Centre Artesà
[ Les persones o empreses
interessades en l’explotació del
bar del Centre Artesà poden
consultar-ne l’expedient de licitació
a l’apartat “Ajuntament / Perfil del
Contractant”del web municipal
www.elprat.cat. El termini de
presentació d’ofertes acaba el
31 de gener. A partir d’aquesta
data, la mesa de contractació
revisarà i qualificarà la
documentació presentada i farà
la proposta d’adjudicació a la
Junta de Govern Local.]
Un dels 13 punts de recollida de roba que tenim al Prat.

El Carrefour fa 40 anys

EL PRAT
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[ El centre comercial Carrefour
del Prat, el primer que es va fer a
Espanya, ha celebrat el seu 40è
aniversari amb una important
renovació de les seves instal·lacions,
consistent en la modernització de
la façana, dels elements interiors,
de l’aparcament i de l’eficiència
energètica.]

Solidaritat
a través
de la roba
El Prat, capdavanter
en les donacions tèxtils

14

S’acosta el Carnaval
[ El pecat protagonista del Carnaval
2014 serà la gola, que farà de la
ciutat una gran bacanal entre el 27
de febrer i el 5 de març. Trobareu
tota la informació per demanar
algun material municipal (plataforma
o generador) o per inscriure’s al
concurs de comparses a
http://carnaval.elprat.cat .]

L’Ajuntament del Prat disposa d’un
conveni amb l’empresa de reinserció
social Recibaix (www.recibaix.com ),
que pertany a la cooperativa Roba Amiga (www.robaamiga.cat ), una ONG
sense ànim de lucre que té diversos objectius, entre els quals crear llocs de treball per a persones amb risc d’exclusió
social. Al Prat, tres persones treballen en
aquest sector.
L’altre objectiu és potenciar la reutilització de residus i donar una segona

vida a la roba, ja que la major part de les
peces recollides les faran servir altres
persones.
13 punts de recollida
Actualment, al Prat hi ha 13 punts de
recollida de roba (contenidors taronja).
Els darrers punts que s’han incorporat
són als jardins Joan Salvat Papasseït, pl.
de la Noguera i c. Aneto.
El Prat és el municipi metropolità de
més de 50.000 habitants on més roba
es destina a solidaritat a través del reciclatge, amb una mitjana d’1,9 kg per
persona i any. L’any 2012, l’increment
de la recollida de la fracció tèxtil (roba,
sabates, cortines, llençols, bosses de mà,
cinturons, etc.) va augmentar en més
d’un 30% respecte del 2011, situantse en les 120 tones/any. Tanmateix,
s’estima que encara només es recull el
20% de la roba que es llença a les escombraries i, per tant, encara hi ha molt
marge de millora

❧

Nuevo Plan
anticrisis
para 2014
El Ayuntamiento de El Prat
destinará un millón de euros,
como ya hizo en 2013
El Ayuntamiento de El Prat reeditará
para 2014 el Plan de medidas extraordinarias para el empleo y la reactivación
económica, destinando para el próximo
año la misma cantidad, 1 millón de euros, que se han destinado para 2013.
Esta aportación extraordinaria se añade a las partidas de las áreas de Promoción Económica y Comercio y de Acción
Social, que se centran en el fomento de
la actividad económica y el empleo y en
la lucha contra las repercusiones sociales de la crisis, con una previsión similar a
la del año 2013, de 3,5 millones de euros.
En 2013, todo este esfuerzo ha supuesto un total de 340 contrataciones y más
de 1.300 beneficiarios entre todas las
medidas adoptadas.
Empleo y reactivación
económica
Las nuevas medidas para 2014 se desplegarán en dos ámbitos: empleo y reactivación económica.
En el ámbito del empleo se darán ayudas a las empresas del municipio para la
contratación de personas de El Prat en
situación de desempleo. También se ayudará a las entidades pratenses sin ánimo

Reunión de la comisión de seguimiento del Pacto local para el empleo y la actividad económica de El Prat.

de lucro para la puesta en marcha de
proyectos de inserción laboral. Finalmente, el Ayuntamiento impulsará un Plan de
empleo municipal, mediante el cual contratará, durante 6 meses, a personas en
situación de paro de larga duración para
llevar a cabo actividades de interés social
y comunitario.
En el ámbito de la reactivación económica, se ayudará a la puesta en marcha
de las actividades en régimen de autónomos y cooperativas. Asimismo, se
ofrecerá una exención del 100% de tasas
e impuestos municipales por el inicio de
actividades a todas las personas físicas o
jurídicas que inicien una actividad empresarial en El Prat

❧

EL PRAT

Pacto local
La presentación del Plan
extraordinario para 2014, así
como el balance del plan de 2013,
se realizó el 29 de noviembre
en la reunión de la comisión
de seguimiento del Pacto local
para el empleo y la actividad
económica de El Prat, presidida
por el alcalde de la ciudad, Lluís
Tejedor, y con representantes
políticos, sindicales, empresariales
y comerciales de la ciudad.
Vídeo en www.elprat.tv
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Edificis
municipals
eficients
L’Ajuntament del Prat
ja disposa de la
certificació energètica
de tots els seus edificis

EL PRAT
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L’Ajuntament del Prat ha estat treballant
durant les últimes setmanes per disposar de la certificació energètica de tots
els edificis municipals: escoles, centres
esportius, centres cívics, oficines, etc.
Aquesta certificació és obligatòria des
del passat 1 de juny per a tots els edificis públics i els habitatges que es venguin o es lloguin. La certificació valora
l’eficiència de l’energia que consumeix
l’edifici i el classifica en una escala de
set lletres, on la G correspon a l’edifici
menys eficient i la A al més eficient.
La certificació resulta d’estudiar
l’estructura de l’edifici (orientació, tan-

Els edificis municipals mostren les etiquetes d’eficiència energètica en lloc visible.

caments, cobertes, patis, façanes) i la
demanda d’energia que necessita per
donar confort als usuaris, quantificada
en emissions de CO2. Es limita a valorar
la construcció i no recull ni l’ús que es fa
de l’edifici, ni el consum d’energia.

Aquesta lletra apareix a l’etiqueta
d’eficiència energètica que trobareu
penjada en un lloc visible dels diversos
edificis municipals de la ciutat, per facilitar la informació a les persones usuàries
i empleades

❧

Tota la informació sobre les activitats a

www.elprat.cat
Número 196. Gener 2014

Carters Reials de la Lectura
Al Centre Cívic Jardins de la Pau

Divendres 27 de desembre, a les 17 h
Al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

Ja tens la xapa???
Has sentit o llegit algun conte o llibre interessant darrerament? Vols recomanarho als teus amiguets i amiguetes? I també a Ses Majestats els Reis de l’Orient?
Els títols de Camarlenc i Camarlenca Reial t’esperen!! Amb ells podràs
contribuir en la cura de les carrosses d’una manera personal i directa. On? al
Garatge Reial!!!
Pots portar la teva recomanació de lectura a la Biblioteca, lliurar-la als Carter
Reials de la Lectura o fer-la digitalment a la web de la biblio.

Dijous 2 de gener, a les 18 h
Al Pratijoc

Divendres 3 de gener, a la tarda
A la Biblioteca

Dissabte 4 de gener, a les 12 h
Al Garatge Reial (pista de bàsquet Xavier Marcilla)

Diumenge 5 de gener, d’11 a les 14 h

ARRIBADA DE SSMM ELS REIS D’ORIENT
Dissabte 5

El garatge reial

Cavalcada de SSMM els Reis d’Orient

El Garatge Reial torna a obrir les portes a tota la
quitxalla de la ciutat. A més de visitar les carrosses
dels Reis mags, escoltar el conte de La Mila i els Reis
com l’any passat, també podràs participar al tallerconcurs de dibuixos.
Camarlencs i camarlenques, el taller treu fum. Hi ha
molta feina i us hi esperem per veure si ens podeu
donar un cop de mà.

per part de les autoritats locals de SSMM els Reis d’Orient.
A continuació, ens haurem d’afanyar perquè al Barri de Sant Cosme les
carrosses ja estan preparades per al recorregut de la Cavalcada Reial que
començarà a les 18.30 h, al c. Riu Llobregat i continuarà per la pl. Pirineus,
c. Serra del Cadí, av. Pompeu Fabra, av. Remolar, c. Lleida, ctra. Marina, av.
Verge de Montserrat, c. Frederic Soler, c. Ferran Puig, fins a arribar a la pl. de
la Vila.

Pista de bàsquet Xavier Marcilla
D’11 a 14 h

Segueix-nos a

A les 17.30 h, a la plaça de Catalunya, tindrà lloc la recepció oficial

A les 20 h, aproximadament, està prevista l’arribada a la plaça de la Vila.
Ses Majestats pujaran al balcó de l’Ajuntament des d’on llençaran el seu
missatge a tots els nens i nenes del Prat. Estigueu a l’aguait!

EL PRAT CULTURA

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

INFANTIL

L’hora del conte

TEATRE I MÚSICA

Biblioteca Antonio Martín. Dissabtes, a les 12 h

Concert de Nadal

Dissabte 21 de desembre
Tastet de contes de Nadal, amb la Minúscula

Coral lo Llobregat de les Flors
Cèntric Espai Cultural. Diumenge 22 de desembre, a les 18 h

Dissabte 28 de desembre
Explica’m un Nadal, amb Moi Aznar

Concert de Nadales al carrer

The Gospel Prat Project

Jordi Tonietti

Ara t’ho explico

C. Ferran Puig. Dilluns 23 i 30 de desembre, a les 18.30 h

N ADAL

Jordi Tonietti és un dels cantants i
animadors infantils més coneguts d’avui en
dia. Ens presenta una proposta d’animació
per a grans i petits que combina contes,
cançons i balls.

Cia. Els Pastorets

Nit de reis

Teatre Modern. Diumenge 29 de desembre,
a les 18.30 h. Entrada: 6 €

Cèntric Espai Cultural
Dijous 2 de gener, a les 12 h

Concert de Reis

Pratijoc’13
El Món del Circ
Per a infants de 3 a 12 anys
Les entitats de lleure del Prat (AEiG
Anton Vilà, AEiG Conxita Busquets,
Centre Esplai El Globus, CE Sant Pere i
Sant Pau, Imaginarium i el Grup Infantil
Sant Cosme) i la Colla de Diables del
Prat, han organitzat moltes activitats,
jocs i tallers.
Cada dia a les 20 h, es finalitzarà amb
espectacles per a grans i petits al pati de l’escola del Parc.
Escola del Parc. Del 27 de desembre al 3 de gener
De 16 a 20 h (31 de desembre i 1 de gener tancat)
Entrada: 2 € per participant / dia (acompanyants
adults: 0,50 € / dia i Abonament 3 dies: 5 €)

Caga Tió

Pl. de Pau Casals. Dimarts 24 de desembre, a les 16 h

Solfatara

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 6 de gener, a les 19 h

I A MÉS A MÉS

L’Home dels Nassos

Un any més, torna la cercavila de l’home dels nassos pels mercats i carrers de la
ciutat, amb final a la pl. de la Vila, on hi haurà una animació de tambors i música a
càrrec de les colles de cultura tradicional de la ciutat.

Carrers i Mercats de la ciutat. Dimarts 31 de desembre, a les 11 h

Ball de cap d’any amb Dúo Mediterráneo
Organització: Associació Cultural Tot pel Ball

Centre Cívic Jardins de la Pau. Dimarts 31 de desembre, a les 00 h
Entrada: 20 €

Carters Reials

Organització: AE Anton Vilà

Atresbandes

Associació Musical del Prat

Vegeu tots els carters reials a la www.elprat.cat

Cia. La excelencia,
la petite excellence

T eatre i Dansa

Identidad

Tot gira al voltant d’una taula i els
seus usos més comuns: un esmorzar,
un dinar i un sopar. En aquest espai,
el Miquel i la Mònica lluitaran per
normalitzar una situació que els
acaba d’esclatar a les mans: ja no
tenen res més a dir-se.
1r Premi del Jurat i del Públic al Be
Festival de Birmingham (2012) i
premi a la millor direcció i al millor
actor a l’Skena up Festival de Kosovo
(2012).

Amb Esther
Calderón, Yaiza
de los Muros,
Mariona
Gallardo,
Sandra Infantes,
Maria López,
Rocío Martínez,
Núria Millan,
Andrea Padilla, Úrsula Rilo i Paula Romero.
Direcció i coreografia: Úrsula Rillo
Espectacle de hip hop que ens parla sobre la
identitat de cadascun de nosaltres, de com
podem passar desapercebuts i de com l’art ens
pot ajudar a reafirmar-nos i a sobreviure, de com
la identitat ens ajuda a no morir.

Teatre Kaddish. Dissabte 11,
a les 20.30 h. Entrada: 6 €

Teatre Modern. Dissabte 25, a les 21 h
Entrada: 10 €

Presentació
de la nova
temporada
de Teatre
Música i
Dansa
Coneix les propostes
de la nova temporada
d’arts escèniques a la
ciutat, de la mà
d’alguns dels seus
protagonistes.

Cèntric
Espai Cultural
Dilluns 13,
a les 19 h

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

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

NOVA EXPOSICIÓ
Núria Oreja

E xposicions

Records sommiats
Exposició fotogràfica on l’autora
reflexiona sobre el pas de la
infantesa a l’adolescència. Quan
som nens som capaços de somiar
i dibuixar el nostre món imaginari
al que podem arribar sempre que
volem. Amb l’adolescència perdem
aquesta innocència i comencem a
tenir límits i censures.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 9 de gener al 2 de febrer
Inauguració: Dijous 9, a les 19 h

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 creadors re-interpreten
dos dels projectes que s’han impulsat des
d’Unzip durant l’any 2012: París no se acaba
nunca: #ElPrat, d’Enric Farrés i Roger Amat i
Spaces of possible, de Raquel Friera.

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.

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 2 de febrer

Cèntric Espai Cultural. Fins a l’1 de febrer
Visites guiades per a famílies:
Diumenge 19 i divendres 31

Opera amb tu

M úsica

Hi havia una
vegada el Prat

ENCARA POTS VISITAR

Amb Donna Reinhard, Sílvia
Borges i Àlex Morandini.
Direcció de Sílvia Borges
Espectacle líric interactiu
d’introducció a l’òpera.
Opera amb tu neix del desig
d’acostar la lírica al gran públic, alliberant-la del clixé de
gènere elitista. Una invitació per a qui desitgi tenir una
experiència coparticipativa amb els artistes a l’escenari.
L’espectacle inclou àries i duos de Mozart, Verdi, Puccini,
Bizet, Bellini, Rossini i Offenbach. Organització: Opera amb tu

Vermutis al Sol
Música en directe
Organització: Gastrobar by
Ona Nuit

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

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 18, a les 19 h

Conèixer Món

amb

Emili Rosales

L ectura

X errades

Política i moviments
socials, amb Ada Colau i
David Fernández

Cèntric Espai Cultural
Dijous 23, a les 19 h

Amb l’objectiu de promoure processos de
creació i recerca des de les arts visuals que
estimulin actituds crítiques cap al context del
Prat de Llobregat. Dos modalitats: Fotografia
i societat (projecte que incorpori l’ús de
la imatge com a element essencial d’un
treball d’investigació i reflexió social) i Art en
context (projecte que proposi una reflexió
i proposta a partir de la idea de resituar la
pràctica artística en el context).

Presentació de projectes:
del 8 de gener al 28 de febrer
Consulteu les bases a www.unzip.elprat.cat

Món contemporani

Són els moviments
socials estructures
de canvi? Els partits
polítics, poden o han
d’integrar aquestes
propostes dels
moviments socials?
Quan un moviment
social salta a l’arena política, pot mantenir el seu
caràcter reivindicatiu? Aquestes i altres preguntes
són les que tractarem de contestar en aquesta
taula rodona amb dues de les personalitats més
expertes i contundents de l’actualitat: Ada Colau
i David Fernández. Taula rodona organitzada
i moderada pel Club de lectura de pensament
polític actual.

Convocatòria de producció
de projectes / UNZIP 2014

Emili Rosales és escriptor i
editor. La seva novel·la La
ciutat invisible ha estat una
de les més valorades pels
clubs de lectura del Prat. Ara
tindrem l’ocasió de conèixerlo personalment i comentar amb ell aquesta i altres
obres seves.

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 15, a les 19 h

Paraula poètica

amb

Josep Pedrals

Josep Pedrals i Urdàniz
(Barcelona, 1979) és poeta i
rapsode barceloní. Bregat en
el món del recital poètic en
l’àmbit de parla catalana, ha
col·laborat, a més, en diversos mitjans de comunicació.
Amb la participació de l’Institut Estany de la Ricarda.

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns 27, a les 19 h

Club de
gastronomia

Bombons,

amb
Eugeni Muñoz
Es poden farcir de licor o
d’altres ingredients, com
caramel o fruits secs.
Dins de la pastisseria
són considerats
delicatessens, tant per
la seva complexitat com
pel seu tamany.

Centre Cívic Sant
Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 29, a les
18 h. Entrada: 4 €

C inema

Cine club

Searching for
Sugar Man,
de Malik Bendjelloul

LECTURA

L’hora del conte

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

I nfantil

El abismo,

2012, Suècia, Regne Unit
Idioma: anglès (VOSE)
La història de Sixto Rodríguez, un
misteriós músic de la ciutat de Detroit, que a principis
dels anys setanta va editar dos excel·lents discos que
van caure, com ell mateix, en l’oblit més absolut.

Cine Capri. Dimecres 22, a les 20 h

Dissabte 11. Contes de princeses,
amb Blai Senabre
Dissabte 18. Contes de princeses,
amb Lídia Clua
Dissabte 25. La princesa trista i El
príncep granota, amb Ana García
Divendres 10, a les 18 h. Storytime
(conte en anglès): Magic Necklace
Dissabte 18, a les 11 h. L’hora dels
nadons. Cal inscripció prèvia

JOCS

Espai familiar. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa. 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 11. Instruments musicals
Dissabte 18. Dansa i coreografies
Dissabte 25
Fem popcakes

Programació Cine Capri

I a les 19.45 h,

Estrena simultània: Lluvia de albóndigas 2
(20, 21 i 22 de desembre) i La Vida
Secreta de Walter Mitty (28 i 29 de
desembre)

de Francesc Cànovas

2007, Espanya. Sense
diàleg
Intèrprets: Jordi Díaz,
Marco Romero
Un jove escriptor intenta
acabar el seu llibre aïllat en una casa al bosc.
Des del soterrani, uns inquietants sorolls
alteraran la seva concentració, provocant un
descens cap a un enigmàtic abisme.

Altres pel·lícules de Nadal i gener: 12 años

de esclavitud, Futbolín, Blue Jasmine,
Carrie i El Médico

Per confirmar dates i horaris truqueu al
93 379 59 43 o visiteu www.cinecaprielprat.com

TEATRE

Famílies creatives

Poca cosa teatre

La vaca que canta

Espectacle on es
barreja màgia, titelles i
gastronomia.
Els mags més poderosos
del món es troben per
fer un sopar i ens fan
gaudir de la seva màgia
amagada.
Organització: La Xarxa d’Espectacles Infantil i Juvenil

Construccions de jocs
de taula i joguines

Teatre Modern. Diumenge 19, a les 18 h
Entrada: 5 €

Activitat
recomanada
per a infants
de 4 a 8 anys
acompanyats
d’una persona
adulta
Espai per estimular els sentits de
l’infant mitjançant una metodologia
experimental i participativa
Organització: Escola d’Arts del Prat

TALLERS

Escola d’Arts. Dissabte 18,
a les 11 h. Entrada: 6 €

Crea el teu titella màgic!

De mà de la Teia Moner
gaudirem d’un petit
espectacle d’il·lusionisme
amb titelles que ens
mostrarà que aquests
personatges també poden
fer màgia. Tot seguit, construirem un titella amb el que
podrem fer màgia nosaltres mateixos!

Cada mes
la Biblio fa tallers

El drac menja dits
Cal inscripció prèvia

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 22, a les 18 h

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 12, a les 12 h. Entrada:1,5 € (amb el
carnet de descompte de Teatre infantil 1 €)

Activitats de lleure
del mes de gener

Dimecres 15
Cine: “Ahora me ves...”

Cinema Capri, a les 19h
Entrada lliure a partir de 60 anys

Dijous 23
Caminada: El Prat de Llobregat

Caminada del cicle de Passejades de la
Diputació de Barcelona “A cent cap als cent”

Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: 5 €

DIMECRES 29
Sortida: anem a la neu! Rasos de Peguera (Berguedà)

Vine a gaudir de les muntanyes nevades i fer una activitat diferent:
passeig amb raquetes de neu amb monitors especialitzats i material
adient. Després de la nova experiència, dinarem tots junts a la masia
típica “Els Roures” un dinar ben calent.

Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu 35 € (dinar inclòs) (27€ si porteu
el vostre material: raquetes i bastons)

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

Temporada
d’arts
escèniques
Principals novetats en
espectacles de música,
dansa i teatre per al 2014
Al Teatre Modern gaudirem tant de la
dansa de proximitat, amb el grup local
de hip-hop La Excelencia, La Petite Excellence, com d’artistes consolidats com
Montserrat Carulla, amb la comèdia La
iaia, i alguna sorpresa més. Com a propostes musicals, Paraula de dones completarà un març molt femení.
La Xarxa presentarà propostes infantils
com La vaca que canta o Bambi, una vida
al bosc. Al Centre Cívic Jardins de la Pau
experimentarem com a actors i espectadors amb tallers-espectacle.
La música clàssica serà protagonista a
l’Auditori del Cèntric, i el Circ-Museu Raluy ens visitarà al febrer.
Presentació pública
La presentació de la temporada es farà el
dilluns 13 de gener, a les 19 h, al Cèntric.
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Abonaments i entrades
L’abonament de temporada costa 45 €
(a la venda al Teatre Modern els dies 14
i 15 de gener, de 17 a 20 h). Hi ha descomptes per a menors de 18, estudiants,
jubilats, aturats i grups, i també amb els
carnets del TR3SC, El Prat Gran Comerç,
Carnet Jove, Biblioteca, Teatre Infantil i tiquet de l’AMPA. Els usuaris dels diversos
espais culturals tindran passis de 2x1

❧

A dalt,
espectacle
Identidad,
de la cia. La
Excelencia,
La Petite
Excellence. A
sota, La vaca
que canta.

Passada la Fira Avícola,
ara ve Nadal
El cicle nadalenc de festes i tradicions torna al Prat un any més, amb les
activitats de sempre, però amb algunes novetats que cal tenir en compte
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El Pessebre Vivent del Prat, organitzat per l’associació Amics de Sant Cosme, es va celebrar al parc Nou els dies 7 i 8 de desembre.

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, durant una visita al grup de gent gran que elabora el pessebre
de la pl. de la Vila.

Pessebres
Al Prat, dos pessebres destaquen per sobre de la resta. D’una banda, el Pessebre
Vivent al parc Nou, amb centenars de
voluntaris i milers de visitants. Un any
més, i ja en van 13, ha estat tot un èxit.
I d’altra banda, el tradicional pessebre
de la pl. de la Vila, que elaboren un grup
de gent gran de la ciutat, concita múltiples mirades. La temàtica d’enguany
s’inspira en un poble de muntanya. I,
com cada any, aquest grup de persones
van elaborar productes i pastissos que
van vendre el dia de la inauguració del
pessebre per destinar la recaptació a
fins humanitaris.

PESSEBRE DE MUNTANYA

El pessebre de la pl. de la Vila,
elaborat per un grup de gent
gran, està inspirat enguany
en un poble de muntanya

EL PRATIJOC, A L’ESCOLA DEL PARC

Aquest any, el Pratijoc
no se celebrarà, com era
habitual, a l’Escola Jacint
Verdaguer, sinó que es
trasllada a l’Escola del Parc

GARATGE REIAL

Aquest any, el Pratijoc es farà per primera vegada a l’Escola del Parc (Fondo d’en Peixo).

Els infants que vulguin
podran ajudar a preparar
les carrosses per a la
Cavalcada al Garatge Reial
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Xocolatada desfeta per entrar en calor al Pessebre Vivent.

Conte de Nadal per
als més petits
Del 13 al 19 de desembre, els infants de
les escoles bressol i de preescolar del
Prat han pogut gaudir del Conte de Nadal a la Casa de la Vila. Enguany, el conte
ha tractat sobre protegir el nostre cos
menjant fruites. Després d’escoltar el
conte, els infants han sortit a fer la visita
guiada al pessebre de la plaça de la Vila.
Aquesta activitat educativa forma part
del catàleg que l’Ajuntament ofereix
als centres educatius de la ciutat amb
l’objectiu d’apropar la realitat específica del territori a l’acció educadora dels
centres.

Preparant les carrosses per a la Cavalcada, al Garatge Reial.

El Pratijoc, a
l’Escola del Parc
Una de les novetats més destacades de
les festes de Nadal d’enguany al Prat és
el trasllat del Pratijoc, que no es farà a
l’Escola Jacint Verdaguer, on s’ha vingut
celebrant des de fa anys, sinó que tindrà
lloc a l’Escola del Parc, al Fondo d’en Peixo.
El Pratijoc 2013 s’inspira en el món del
circ. Aquest festival de la diversió, amb
activitats, jocs i tallers adreçats a infants
de 3 a 12 anys, l’organitzen les entitats
de lleure de la ciutat: compta amb les
entitats de lleure AEiG Anton Vilà, AEiG
Conxita Busquets, Centre Esplai El Globus, CE Sant Pere i Sant Pau, Imagina-

rium i Grup Infantil Sant Cosme, a més
de la Colla de Diables del Prat.
El Pratijoc se celebrarà del 27 de desembre al 3 de gener, de 16 a 20 h (31
de desembre i 1 de gener, tancat).
Garatge Reial
El Garatge Reial, on es preparen les
carrosses per a la Cavalcada dels Reis
d’Orient, tornarà a obrir les portes a tota
la quitxalla de la ciutat el dia 5 de gener
al matí, a la pista de bàsquet Xavier Marcilla (Fondo d’en Peixo). A més de visitar
les carrosses, també hi podreu escoltar
el conte de la Mila i els Reis i participar
en un taller-concurs de dibuixos.

PER NADAL, COMPREM AL PRAT

Les botigues d’alguns
eixos comercials de la
ciutat s’han aliat amb
l’Ajuntament per omplir els
carrers de llum i color

MÚSICA I TEATRE

La Cavalcada és un dels esdeveniments nadalencs més esperats per les famílies amb infants petits.

Diverses entitats pratenques
ens ofereixen espectacles
musicals i teatrals amb motiu
de les festes nadalenques

La Cia. Els Pastorets tornarà a fer una representació de l’obra Nit de Reis, al Teatre Modern.

Escolars del Prat han visitat el pessebre
de la pl. de la Vila i, a dins de l’ajuntament,
se’ls ha explicat un conte nadalenc.
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Camarlencs i
camarlenques
A les corts medievals els camarlencs
eren els ajudants més directes dels reis.
Voleu ser camarlenc o camarlenca dels
Reis d’Orient al Prat? Doncs porteu a
la biblioteca del Cèntric o al seu web
(http://www.biblioteca.elprat.cat )
una recomanació de lectura i així ajudareu els Reis a escollir els llibres i contes que regalaran. També podeu portar
la recomanació als Carters Reials de la
Lectura (consulteu a www.elprat.cat
on poder-los trobar) o al mateix Garatge Reial. Els camarlencs i camarlenques
rebran un distintiu i, així, els Reis us reconeixeran durant la Cavalcada!

La Cavalcada
Ses Majestats els Reis d’Orient assistiran
a la recepció oficial de les autoritats a la
pl. de Catalunya el 5 de gener a les 17.30
h. Allà rebran les claus de la ciutat i el pa
i la sal, símbols de pau i solidaritat.
La Cavalcada començarà a les 18.30 h
al barri de Sant Cosme i, seguint el recorregut habitual, arribarà a la pl. de la
Vila cap a les 20 h, on serà rebuda per
un espectacle de llums. Des del balcó
de l’Ajuntament, els Reis llençaran el seu
missatge a tots els infants del Prat.

les Flors tindrà lloc a l’Auditori del Cèntric el diumenge 22 de desembre a les 18
h. The Gospel Prat Project ens oferirà dos
concerts de nadales al carrer Ferran Puig,
els dies 23 i 30 a les 18.30 h. Finalment, el
Concert de Reis de l’Associació Musical
del Prat se celebrarà el 6 de gener a les
19 h a l’Auditori del Cèntric.
Pel que fa al teatre, la Cia. Els Pastorets
ens tornen a oferir l’obra Nit de reis, el
29 de desembre a les 18.30 h al Teatre
Modern.

Concerts i teatre

A moltes cases fan cagar el tió la nit o el
dia de Nadal, però al Prat també el podem fer cagar al carrer el dia 24, a par-

Pel que fa a la música, el Concert de Nadal
de les diverses corals de Lo Llobregat de

Fem cagar el tió

L’Home dels Nassos es passejarà per la ciutat el 31 de desembre.

Il·luminació nadalenca d’un carrer comercial de la ciutat.
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tir de les 16 h, a la pl. de Pau Casals. Un
any més, l’AEiG Anton Vilà organitza un
Caga Tió per a tots els infants del Prat
que hi vulguin anar.
L’Home dels Nassos
L’Home dels Nassos té tants nassos com
dies té l’any. El 31 de desembre, a partir
de les 11 h, aquest personatge farà una
cercavila per carrers i mercats de la ciutat, amb acompanyament de tambors
i música tradicional i final a la pl. de la
Vila.
Il·luminació de
carrers comercials
Com és tradicional per aquestes dates,

alguns dels carrers més comercials del
Prat s’han guarnit amb llums amb motius nadalencs. Aquesta és una iniciativa dels comerciants dels carrers Ferran
Puig, Frederic Soler, Jaume Casanovas i
Lleida, que compten amb el suport de
l’Ajuntament del Prat. Els comerciants es
fan càrrec del 50% del cost dels llums i
l’Ajuntament n’aporta l’altra meitat.
Vals de descompte
Passejant pels carrers comercials us podreu trobar amb uns personatges (galls
i gallines pratenques) que us convidaran
a fer-vos una foto amb ells i us obsequiaran amb un val per un 5% de descompte
per fer les vostres compres a les boti-

gues del Prat que col·laboren en aquesta campanya. Trobareu més informació a
www.comproalprat.elprat.cat.
Patrulles
policials a peu
Com cada any per la temporada de
compres nadalenques, la Policia Local
del Prat reforçarà la presència de patrulles a peu, especialment per les zones
comercials de la ciutat.
Aquestes patrulles contacten amb comerciants, representants veïnals i ciutadania en general, per tal de garantir el
lliure i pacífic desenvolupament de les
compres i activitats als espais públics
durant aquestes dates

❧
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Reabre
el casal
d’avis
El local de la antigua
Caixa Penedès es ahora
el nuevo Casal de Gent
Gran de la COV

Un acuerdo a tres bandas entre el Ayuntamiento de El Prat, la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) y la Fundació Especial Pinnae (heredera de la Obra Social
de Caixa Penedès) ha permitido reabrir el
antiguo Casal d’Avis de la Caixa Penedès,
que cerró el verano pasado a causa de la
desaparición de la caja de ahorros.
Este servicio, denominado ahora Casal de Gent Gran de la COV, ha reabierto
hace pocos días y se halla ubicado en el
mismo local, sobre las oficinas del Banc
Sabadell en la av. Verge de Montserrat, ya
que el Banc Sabadell ha absorbido a la
extinta Caixa Penedès.

Martí Solé, presidente de la Fundació Pinnae; Margarita García, teniente de alcalde de Acció Social,
y Jaime Porlan, presidente de la Cooperativa Obrera de Viviendas, en el local reabierto.

El convenio, válido para cinco años, establece que la COV gestiona el casal y el
Ayuntamiento contribuye pagando el
alquiler del local, que Pinnae ha situado
por debajo del precio de mercado. El casal está ahora abierto a todas las personas

mayores de la ciudad, a diferencia del antiguo Casal d’Avis de Caixa Penedès, que
sólo era accesible a quienes tenían cuenta
abierta en la caja de ahorros

❧

Vídeo en www.elprat.tv
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Premis per
als que
emprenen
El Centre de Promoció
Econòmica acull la 7a
Jornada de l’Emprenedor
i l’Emprenedora Local
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Els Premis El Prat Emprèn 2013, dotats
cadascun amb 2.000 €, es van lliurar el
4 de desembre. El premi a la Millor Idea
i Projecte Empresarial del 2013 va ser
per a Comenatural, Producció ecològica
de permacultura, liderat per Ignasi Sánchez. Les mencions especials van ser per
a Guifibaix i Nouceland.
El premi a la Millor Idea i Projecte Empresarial en Comerç i Turisme va ser per
a Casa Valentina, pizzeria artesanal, i les
mencions, per a Mare Nostrum i El Refugi del Pescador.
El premi al Millor Projecte Empresarial
en Innovació i/o Economia Social es va

Els i les emprenedores premiades, amb l’alcalde, Lluís Tejedor, el tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, José Garcia, i la regidora de Comerç i Turisme, Marta Mayordomo.

atorgar a Coaching para Nosotras, de Susanna Solé, coach personal per a dones i
famílies. Les mencions especials van ser
per a Enerplus Consultores Energéticos i
Netamin - Agència de Social Media. També es van lliurar els diplomes als millors

plans d’empresa cooperativa, realitzats per
alumnes del programa PQPI/PTT (Plans de
Qualificació Professional Inicial / Pla de
Transició al Treball)

❧

Vídeo a www.elprat.tv

Aquests són
els millors
aparadors
del Prat
Nova edició del
concurs d’aparadorisme
de botigues pratenques
Durant la passada edició de la Mostra
Comercial, en el marc de la Fira Avícola,
es van lliurar els premis als tres millors
aparadors de botigues de la ciutat. Els
premis s’han atorgat a partir de la valoració d’un jurat i també dels vots emesos
per la ciutadania a través de missatges
SMS i WhatsApp per telèfon mòbil.

Costa Emmarcació.

Víctor Mestre Sabater.

Els guanyadors
han estat:
[ Premi a l’aparador amb més qualitat artística, per a la botiga Artur Font
Perruquers, c. Coronel Sanfeliu, 12. (300
€ i diploma, gentilesa de l’associació Prat
Gran Comerç).
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[ Premi a l’aparador més original, per
a la botiga Víctor Mestre Sabater, c. Ferran Puig, 9 (2 vols Vueling Europa, gentilesa de l’ACIP, Agrupació de Comerciants
i Industrials del Prat).
[ Premi del jurat, per a la botiga Costa
Emmarcació, c. Jaume Casanovas, 31 (un
aparador gratuït al carrer del Comerç del
pavelló comercial de la Fira Avícola)

❧

Vídeo a www.elprat.tv

Artur Font Perruquers.

Q

ui no ha anat a fer unes anxoves i un
vermut a Cal Tarrida? També són molts
els que s’acosten a aquest establiment,
obert l’any 1924, per demanar consell
a l’hora de comprar vins, caves i licors.
I qui no coneix el Joffre i tota la família
Tarrida? Ara, aquesta petita taverna
pratenca s’ha situat en el món gràcies
al guardó que ha guanyat en Joffre com
a millor olfacte d’Espanya en l’àmbit
dels sommeliers. És el Nas d’Or 2013.
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Joffre Tarrida
Taverner i Nas d’Or 2013

“El meu
pare m’ha
ensenyat les
millors coses.
La meva
essència és la
de taverner”

Va ser el seu avi, Pere, qui l’any 1924 va començar la nissaga familiar i va crear la taverna
de Cal Pere Tarrida, quan al Prat només existia el carrer de Ferran Puig i el propi del local,
el carrer de Jaume Casanovas. Després, va ser
el seu pare, Josep Maria, qui va seguir amb el
negoci i amb l’elaboració de vi. Va ser ell qui
va construir el celler, al subsòl de la botiga. Ha
estat en aquest ambient i en aquest escenari on
el Joffre ha crescut, ha après l’ofici i ha trobat
la seva vocació.
Com vas començar en aquest sofisticat
món dels sommeliers?
Encara que de jove vaig començar estudiant
electrònica, aviat vaig seguir formant-me en els
àmbits dels sommeliers, els tasts i els vins. Era la
manera de continuar treballant en el negoci familiar, aportant-hi coneixements més profunds.
Això em permetia participar amb criteris tècnics
en les converses amb cellerers i enòlegs.

jo vaig néixer aquí, tinc l’olor de les bótes en el
meu ADN. La part més important és la pràctica,
i jo fa 22 anys que tasto vins i licors de tota
mena. El meu pare m’ha ensenyat les millors
coses, allò que els estudis no t’expliquen.
És tan divertit i glamurós com sembla,
aquest món dels tasts?
M’agrada molt el món del vi: treballar, ensenyar,
guiar la gent... El món dels tasts és molt interessant, però de vegades no és tan agradable com
sembla. Hi ha sessions en què he arribat a tastar
més de 250 vins! Físicament és molt cansat i
l’estómac se’n ressent.
Què fa un sommelier?
Aconsella el vi que va millor per acompanyar el
menjar, això que se’n diu ‘maridatge’. N’hi ha
que treballen en restaurants, però jo em dedico al nostre celler. Aconsello la gent que ve al
nostre local.

Què té de diferent, Cal Pere Tarrida?
A part de la llarga experiència, som una família que treballem en el món del vi en diversos
aspectes: venem a l’engròs el nostre vi; també
elaborem vermut, amb la fórmula del meu avi, i
seguim servint les anxoves i el vermut a la barra
de la taverna.

D’on són els vostres clients?
Un 60% són gent del Prat i la resta vénen de
fora. Molts vénen expressament des de punts
diferents de Catalunya i també d’Espanya. Aquí,
al Prat, la imatge que tinc és la de treballador,
però des que tinc el guardó de Nas d’Or, em comencen a conèixer com a tastador professional.

És a dir, heu sabut unir tradició amb modernitat, oi?
Efectivament. Crec que ens hem adaptat als
temps que vivim i a les tecnologies que tenim
a l’abast, però alhora sabem mantenir els vells
oficis. Per exemple, jo sé arreglar les bótes del
vi, cosa que poca gent fa actualment. A més,
tenim un celler excel·lent i sabem aconsellar i
acompanyar els clients.

Com ha canviat la teva vida, després
d’aquest reconeixement?
No ha canviat. Jo segueixo sent la mateixa persona: treballo al nostre celler, serveixo als nostres clients, reparo les bótes... L’única cosa és
que ara sóc més conegut i em requereixen per a
altres activitats relacionades amb el sector.

Què té d’especial, aquest celler?
És l’únic a Catalunya que està construït sota el
nivell del mar. Són 500 metres quadrats de celler amb unes condicions òptimes per al vi: està
situat sota terra, sense canvis climàtics, manté
sempre la mateixa humitat, amb poca llum i poc
soroll. Hi ha unes 5.200 marques diferents de
vins, caves i destil·lats.
Sí que són productes delicats!
El vi és un ésser viu, va fent la seva vida dins de
l’ampolla i necessita estar ben cuidat per créixer
amb qualitat.
Com s’aprèn a tastar vins?
Hi ha estudis i se’n pot aprendre la tècnica, però

T’agrada el vi, quan no treballes?
Sí, sí, m’agrada gaudir del vi, del cava i dels licors. Quan no treballo en gaudeixo com qualsevol altra persona: en els àpats familiars, amb els
amics... llavors no faig de sommelier.
Què has après en aquest recorregut vital
i professional?
Que com més en saps, més t’adones que no en
saps tant! Jo, als 18 anys, em menjava el món i
pensava que coneixia bé tot allò relacionat amb
el vi. Ara sé que cada dia has d’aprendre coses
noves. Jo sempre estic aprenent, dels clients,
d’altres sommeliers... És un món tan gran, tan
ampli! Hi ha noves formes de fer el vi, noves
tècniques... Sempre s’ha d’aprendre!

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

El nostre celler és l’únic
a Catalunya que està
construït sota el nivell
del mar. Són 500
metres quadrats de
celler amb unes
condicions òptimes per
al vi: està situat sota
terra, sense canvis
climàtics, manté
sempre la mateixa
humitat, amb poca
llum i poc soroll. Hi ha
unes 5.200 marques
diferents de vins, caves
i destil·lats.

M’agrada molt el
món del vi: treballar,
ensenyar, guiar la gent...
El món dels tasts és
molt interessant, però
de vegades no és tan
agradable com sembla.
Hi ha sessions en què
he arribat a tastar més
de 250 vins! Físicament
és molt cansat i
l’estómac se’n ressent.
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TRES CLUBS

Al Prat hi ha tres clubs de
gimnàstica rítmica: CER Prat,
CER Pratenc i AGR Ribera
Baixa, prova de l’auge
d’aquest esport a la ciutat
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

A banda dels clubs, diverses
escoles del Prat ofereixen
la gimnàstica rítmica
com una de les seves
activitats extraescolars

La rítmica pratenca acumula èxits en els campionats des de fa anys.
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Aquest esport aplega a la ciutat moltes practicants repartides per clubs i escoles
Malles, cintes i maces s’han convertit en
eines bàsiques dels entrenaments de
moltes noies de la ciutat. La gimnàstica
rítmica del Prat és tot un referent, no només a nivell comarcal, sinó també català.
La ciutat compta amb un gran nombre
de practicants repartides en diversos
clubs (Club Escola Rítmica Prat, Club
Escola Rítmica Pratenc, Associació Gim-

nàstica Rítmica Ribera Baixa) i escoles
que incorporen la gimnàstica rítmica
com una activitat extraescolar.
La rítmica pratenca s’ha acostumat
els darrers anys a fer un gran paper en
diversos campionats. La darrera gran
cita va ser en els campionats d’Espanya
celebrats a Guadalajara a finals de novembre. La representació pratenca (CER

Prat, CER Pratenc i AGR Ribera Baixa) no
va aconseguir els grans registres d’altres
temporades, tot i fer un molt bon paper.
Entre els èxits d’enguany destaquen el
campionat de Catalunya per conjunts,
del prebenjamí del CER Prat, i el bronze
del cadet del CER Pratenc

❧

[ José David Muñoz ]

flaixos d’esports

NATACIÓN

EL PRAT

El Club Natació Prat ha celebrado su Trofeu Aniversari, una cita tradicional de los nadadores y nadadoras del
club pratense, que contó con la presencia de deportistas de otros clubes. Vídeo en www.elprat.tv
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ANIVERSARIO PERIQUITO

DERBI EN 4ª CATALANA
Los dos equipos pratenses de 4ª Catalana, la Escola de Futbol
Prat Blaugrana y la AE Delta Prat, continúan con buen pie en
la categoría. El emocionante derbi entre ambos equipos se
lo adjudicó la Escola por 2 a 0. Vídeo en www.elprat.tv

La Penya Blanc-i-Blava del Espanyol en El Prat ha
celebrado su 25º aniversario en el Hotel Ciutat del Prat,
con la presencia de socios y socias y de miembros
de otras peñas del país. En la imagen, el alcalde de El
Prat, Lluís Tejedor; el presidente del RCD Espanyol,
Joan Collet; el presidente de la Penya pratense, Enric
Miró, y el presidente de la Federació de Penyes,
Alberto Ariza, cortan el pastel de aniversario.

flaixos d’esports
FÚTBOL FEMENINO
El fútbol femenino de El Prat continúa
con buena salud. Las chicas del equipo del
Atlètic Prat (camiseta azul) trabajan para
consolidarse en la categoría de Preferente
Femenina, la máxima categoría catalana.

FÚTBOL SALA ESCOLAR
La liga de Fútbol Sala Escolar
cuenta este curso con más
participantes que nunca,
pues participan casi todas
las escuelas de El Prat. Los
patios escolares se llenan
los viernes por la tarde de
espectadores que acuden
a ver partidos infantiles
que levantan pasiones.
Vídeo en ww.elprat.tv

EL PRAT
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TAEKWONDO
El taekwondo pratense
continúa acumulando
éxitos. Esta vez ha sido
en el campeonato de
Cataluña infantil, donde 15
competidores/as pratenses
del Club Deportivo Fran Martín
han conseguido medalla. El
oro fue para David Martín.
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