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L’Ajuntament no s’atura davant
el repte de l’estalvi energètic
Tecnologia i bons hàbits garanteixen l’eficiència dels edificis municipals

Telèfons
[ Emergències

EL PRAT

2

març

14

112

[ 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 933705152
[ 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
[ 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
934782676
[ Taxis
933701611
931131006
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Los bailes son
una de las
principales
actividades del
casal. Abajo,
el alcalde,
Lluís Tejedor,
se dirigió a
las personas
asistentes a
la fiesta de
inauguración.
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El Casal de Gent Gran de la COV
(Cooperativa Obrera de Viviendas), antiguo casal de la Caixa
Penedès, ya funciona a pleno rendimiento, después de estar
unos meses cerrado debido a la desaparición de la caja de
ahorros. A principios de este mes de febrero se celebró una fiesta
de inauguración en el local y se presentaron las actividades que
se desarrollarán en él, muchas de las cuales ya se realizaban
antes de su cierre temporal, como los bailes o el yoga. A la
fiesta asistieron concejales del Ayuntamiento de El Prat y el
alcalde, Lluís Tejedor, quien
MÁS DE 400 PERSONAS
criticó el nulo interés de los
Son ya más de 400 las
dirigentes de la desaparecida
personas habituales del
Caixa Penedès por mantener
casal, que, a diferencia
abierto el local, situado en la
del
antiguo, está abierto
av. Verge de Montserrat. Un
a
todas
las personas
acuerdo a tres bandas entre
mayores
de la ciudad
el Ayuntamiento, la COV y
la Fundació Especial Pinnae
ha permitido reabrir el casal.
Vídeo en www.elprat.tv

❧
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Un grupo de
agentes de la
Policía Local,
con los nuevos
uniformes,
delante de
la prefectura
de El Prat.

La Policía Local de El Prat

ha dado otro paso, esta vez el más
notorio visualmente, en su progresiva actualización de la uniformidad de los y las agentes. Hace
unos meses se substituyeron los pantalones, más elásticos, cómodos y resistentes que los anteriores.
Pero el cambio más evidente se acaba de producir: las tradicionales
DE LA CAMISA AL POLO
camisas azul cielo, las “de toda la vida”, han dado paso a polos
El cambio que salta
azul marino; las gorras, antes de plato, ahora serán de visera. Otro
más a la vista ha sido el
elemento del uniforme, el anorak, se substituirá el año que viene.
paso de la tradicional
Los zapatos también se cambiarán por otros más ergonómicos y
camisa azul cielo al
transpirables. Estos cambios no incrementan el presupuesto, pues es
polo azul marino
un proceso gradual de substitución de unas prendas por otras

❧
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D

avant l’allau de notícies negatives i d’actituds reprovables que ens bombardegen constantment, vull fer una reflexió
sobre coses que passen a la nostra ciutat, totes protagonitzades pels ciutadans i ciutadanes del Prat, que ens fan ser
més optimistes, que ens ofereixen una mica d’esperança que alguna cosa s’està movent per aconseguir viure en un
món més just i sostenible. Són les petites grans coses les que, al final, ens permetran aconseguir-ho.

Vull fer una reflexió sobre
coses que passen a la nostra
ciutat, totes protagonitzades
pels ciutadans i ciutadanes
del Prat, que ens fan ser més
optimistes, que ens ofereixen
una mica d’esperança que
alguna cosa s’està movent per
aconseguir viure en un món
més just i sostenible.

Les 18 escoles del Prat estan duent a terme el “Projecte 50/50“ d’estalvi energètic per fomentar els bons hàbits
i la consciència que no s’ha de malbaratar un bé tan preuat i costós com l’energia: petits gestos que, multiplicats
per molts, signifiquen un estalvi i, per tant, menys emissions de CO2. Un altre exemple, la mediació reparadora, en
la qual al Prat som referent per a altres municipis. Es tracta de donar una alternativa a les petites sancions econòmiques per incompliment de l’ordenança municipal, a canvi de meditar sobre l’acció incívica realitzada i participar
voluntàriament en projectes de la ciutat. La idea és canviar el càstig per la reflexió i l’assumpció de responsabilitats.
Una altra manera d’intentar millorar les coses des de les petites accions és el programa “Connecta Jove“, que la
Fundació Catalana de l’Esplai i l’Ajuntament han posat en marxa. Aquí, nois i noies joves es formen per ensenyar
competències digitals a persones adultes que no han tingut l’oportunitat d’aprendre’n abans. Podem parlar també
del Voluntariat per La llengua, que el Centre de Normalització Lingüística organitza des de fa 10 anys gràcies a la
col·laboració de ciutadans que dediquen hores del seu temps lliure a conversar en català amb persones que l’estan
aprenent. Per acabar, vull felicitar el Mercat de Pagès en el seu primer aniversari; aquest mercat és una bona manera
de facilitar la trobada entre els pagesos i el públic, i ens permet gaudir dels nostres excel·lents productes de proximitat.
Com veieu, al Prat, hi ha moltes petites coses que es converteixen en grans esperances de canvi.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Petites coses que canvien la nostra
manera de viure

A

nte la avalancha de noticias negativas y actitudes reprobables que nos bombardean constantemente, quiero hacer
una reflexión sobre cosas que pasan en nuestra ciudad, todas protagonizadas por personas de El Prat, que nos hacen ser más optimistas, que nos ofrecen una bocanada de esperanza de que algo se está moviendo para conseguir
vivir en un mundo más justo y sostenible. Son las pequeñas grandes cosas las que, al final, nos permitirán lograrlo.

Quiero hacer una reflexión
sobre cosas que pasan en
nuestra ciudad, todas
protagonizadas por personas
de El Prat, que nos hacen
ser más optimistas, que nos
ofrecen una bocanada de
esperanza de que algo se
está moviendo para
conseguir vivir en un mundo
más justo y sostenible.

Las 18 escuelas de El Prat están llevando a cabo el “Proyecto 50/50“ de ahorro energético para fomentar los
buenos hábitos y con la conciencia de que no se debe desperdiciar un bien tan preciado y costoso como la energía:
pequeños gestos que, multiplicados por muchos, significan un ahorro y, por tanto, menos emisiones de CO2. Otro
ejemplo es la mediación reparadora, en la que en El Prat somos referente para otros municipios. Se trata de dar
una alternativa a las pequeñas sanciones económicas por incumplimiento de la ordenanza municipal, a cambio de
meditar sobre la acción incívica realizada y participar voluntariamente en proyectos de la ciudad. La idea es cambiar
el castigo por la reflexión y la asunción de responsabilidades.
Otro modo de intentar mejorar las cosas desde las pequeñas acciones es el programa “Connecta Jove”, que la Fundació Catalana de l’Esplai, junto con el Ayuntamiento, ha puesto en marcha. Aquí, chicos y chicas jóvenes se forman
para enseñar competencias digitales a personas adultas que no han tenido oportunidad de aprender antes. Podemos
hablar también del Voluntariat per la Llengua, que desde hace 10 años se lleva a cabo desde el Centre de Normalització Lingüística con personas que dedican horas de su tiempo libre a conversar en lengua catalana con personas que
la quieren aprender. Por último, felicito en su primer aniversario al Mercat de Pagès, una buena manera de facilitar el
encuentro entre agricultores y público y poder disfrutar de nuestros excelentes productos de proximidad.
Como veis, hay muchas pequeñas cosas en El Prat que se convierten en grandes esperanzas de cambio.
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L’aposta de l’Ajuntament per l’estalvi energètic
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Un gest tan simple com apagar els llums quan no
són necessaris pot ajudar a estalviar molta energia

Les 4 claus
[1]
L’objectiu és arribar al 2020
havent reduït un 20% el
consum d’energia, augmentat
un 20% l’eficiència i
que el 20% de l’energia
consumida sigui renovable.

[2]
Els bons hàbits en el consum
poden reduir entre un 15 i un
20% la despesa energètica.

[3]
Les escoles són el millor lloc
per conscienciar la ciutadania,
a través de l’alumnat, de
la necessitat de reduir el
consum d’electricitat i gas.

[4]
L’Ajuntament paga la
factura energètica de les
escoles del Prat i elles són
les que més poden fer per
reduir-ne la despesa.

Nous avenços
en l’aposta de
l’Ajuntament per
estalviar energia

L’

Ajuntament del Prat continua amb la
seva política d’eficiència energètica en
els edificis municipals (oficines, complexos esportius, equipaments cívics i
culturals...). Aquesta aposta respon al
compromís de nivell europeu que va
assumir el Ple Municipal, l’anomenat
Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible (PAES). Els objectius d’aquest compromís són arribar a l’any 2020 havent
reduït un 20% el consum d’energia,
augmentat un 20% l’eficiència energètica i que el 20% de l’energia consumida sigui d’origen renovable.
Conèixer abans
d’actuar
Conèixer el funcionament d’un edifici
és el primer pas per actuar sobre el seu

consum d’energia. Per això ja s’han pres
moltes mesures que radiografien tots i
cadascun dels edificis municipals: auditories i certificacions energètiques i
monitorització d’edificis. Aquest procés
finalitzarà abans d’acabar l’any.
Actuacions
prioritàries
Entre les accions dutes a terme destaquen la instal·lació de detectors de
presència, la substitució de bombetes
tradicionals per altres de baix consum,
l’adaptació de les programacions de la
climatització a l’ús real de l’edifici, el recanvi de fusteries, etc.
Bons hàbits
Però la tecnologia no ho és tot. La nos-
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L’aposta de l’Ajuntament per l’estalvi energètic
tra actitud és imprescindible per fer
un ús correcte de l’enegia, tot disminuint-ne el consum innecessari sense
renunciar al confort. I hi ha actituds que
aprenem des de ben petits. Per això,
l’Ajuntament posa un èmfasi especial
en els centres educatius, el millor lloc
per conscienciar la ciutadania, a través
de l’alumnat. Els bons hàbits energètics
redueixen les emissions de CO2 a la ciutat i contribueixen a l’estalvi econòmic
de les famílies.

Meitat per a tu,
meitat per a mi
Per aconseguir aquest objectiu,
l’Ajuntament del Prat i les escoles
d’infantil i primària públiques de la ciutat han fet un pacte. Tenint en compte
que l’Ajuntament és qui paga les factures energètiques d’aquests centres educatius i que ells són els que més poden
fer per reduir-ne el consum, han acordat
que es repartiran a parts iguals l’estalvi
que s’aconsegueixi en les factures.

EL CONSUM I LA DESPESA DE LES ESCOLES
DEL PRAT 18 centres, 5.154 alumnes i 42.560 m2 construïts
CONSUM 4.133 MWh/any
72% gas
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28% electricitat
[ El 67% del consum elèctric correspon a il·luminació i el 33%, a equips.
[ El 91% del consum de gas correspon a calefacció; el 6%, a cuina, i el 3%, a aigua calenta.

DESPESA 424.347 €/any
47% gas

53% electricitat
[ L’electricitat, malgrat consumir-se’n molta menys que de gas, resulta molt més cara.
[ Al Prat, la mitjana de despesa energètica per alumne és de 79 €/any a les escoles
d’infantil i primària i de 108 €/any a les escoles bressol.

En això consisteix el “projecte 50/50”: el
50% de l’estalvi serà per a l’Ajuntament,
que deixarà de gastar-ho en factures
energètiques, i l’altre 50% revertirà en
les escoles, que el rebran en forma de
diners per part del consistori. D’aquesta
manera les dues parts queden beneficiades i treballen juntes per un mateix
objectiu.
Com es fa el càlcul?
Per fer els càlculs, l’Ajuntament ha fet

una mitjana del consum energètic dels
darrers tres anys a cada centre escolar.
Amb aquesta base es calcularà quin estalvi ha aconseguit cada escola entre l’1
de gener i el 31 de desembre d’aquest
any, i al gener de 2015 es passaran
comptes.

i detectar els punts forts i febles de cada
edifici. A partir d’aquest estudi, cada
centre disposa d’un seguit de recomanacions per aconseguir ser més eficient
energèticament.

es fan servir, no deixant els aparells en
stand-by o utilitzant adequadament les
cortines i persianes.

Reducció d’entre
el 10 i el 15%

Auditories energètiques

Aplicant bons hàbits, sense necessitat de
fer grans inversions, es pot reduir entre
un 10 i un 15% la despesa energètica:
per exemple, apagant els llums que no

Durant aquest mes de febrer, les escoles
han fet els anomenats claustres energètics, amb la participació de les direccions i el professorat, on s’estableixen
les estratègies i línies a seguir per tal
d’aconseguir aquests objectius.

L’estiu passat, a més, l’Ajuntament va fer
auditories energètiques de totes les escoles del Prat, per analitzar-ne el consum

Claustres energètics
als centres educatius

[segueix a la pàgina 13]
Etiqueta
energètica
exposada a
l’entrada d’una
escola del Prat.
A l’esquerra,
claustre
energètic a
l’escola bressol
Sol Solet.
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PROJECTE 50/50
Objectius de l’Ajuntament
[ Reduir el consum d’energia i les emissions de CO2
[ Reduir la despesa econòmica de la facturació energètica
[ Assolir el compromís del Pacte d’Alcaldes (reduir un 20% el consum d’energia,
augmentar un 20% l’eficiència i que el 20% del que consumim sigui d’origen
renovable)

Objectius dels centres educatius
[ Fer que l’alumnat sigui protagonista del canvi
[ Descobrir, investigar i aprendre sobre l’ús de l’energia a l’escola i a casa
[ Conèixer els resultats de les pròpies accions i veure recompensat
l’esforç amb una compensació econòmica

Etiquetes
energètiques
dels edificis
A l’entrada de cada
edifici municipal del Prat
podem trobar la seva
etiqueta energètica, que
en valora l’eficiència
de 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.

Publicitat
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GAIREBÉ 500 EMPLEATS/DES

Els prop de 500 treballadors/es
municipals han rebut formació
sobre bons hàbits energètics
tant a la feina com a casa

PETITS BONS HÀBITS

Simplement, aplicant una
sèrie de senzills hàbits es
pot aconseguir un important
estalvi en la factura energètica

A la
feina,
com a
casa
Formació energètica a la plantilla de l’Ajuntament
En la línia de promoure els bons hàbits
com a via d’estalvi energètic, prop dels
500 treballadors/es de l’Ajuntament
del Prat han rebut formació per aplicar-

la tant a la feina com a casa. Apagar el
llum quan se surt d’un despatx o d’una
sala de reunions, tancar la pantalla de
l’ordinador quan es marxa a una reunió,

activar el mode repòs a la fotocopiadora
o a la impressora, o no deixar elements
endollats si no es fan servir són algunes
de les mesures proposades.
En les sessions, de dues hores de
durada, se’ls ha explicat com s’ha
d’interpretar la factura de l’electricitat,
com demanar una reducció de potència,
com contractar una tarifa més econòmica, etc

❧

Vídeo a www.elprat.tv
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Jordi Gili i Farrés
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Juan Pedro Pérez Castro

Encetem un nou cicle electoral

Legislar, ¿para quién?

Amb la propera convocatòria d’eleccions al Parlament
Europeu, que seran a finals de maig, encetem un nou cicle
electoral, que continuarà amb la consulta del 9 de novembre i
les eleccions municipals del maig del 2015. Això vol dir que les
formacions polítiques ja estem escalfant motors per a aquests
propers mesos que, segur, seran molt apassionants. Totes i cada
una d’aquestes cites electorals, sense cap mena de dubte, tenen
per a nosaltres la seva importància. Les europees, perquè cal que
la veu dels diputats catalans es faci sentir amb claredat a Europa,
en consonància amb la llarga tradició europeista de Catalunya.

Hace unos días el gobierno del Partido Popular aprobó
la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Según
esta ley, interrumpir el embarazo deja de ser un derecho de
la mujer en las primeras 14 semanas, y pasa a ser un delito
despenalizado en algunos supuestos, como en la ley de 1985.
No solo supone un retroceso en derechos de la mujer
al sustituir una ley, la de 2010, que reconocía el derecho de
las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sino que suprime incluso
algunos de los supuestos que incluía la ley de 1985. Un ejemplo:
las malformaciones fetales graves ya no serán causa de aborto.

La consulta per l’estat propi, perquè és un clam
majoritari de la ciutadania de Catalunya per tal de conèixer,
sense falses interpretacions, quina és la voluntat dels catalans i
catalanes pel que fa a les nostres relacions amb l’Estat espanyol.
En democràcia, l’única manera de saber l’opinió del poble és
votant. Aquí no valen les partidistes interpretacions de majories
silencioses o altres subterfugis. Els partits que estem pel dret a
decidir, avui, el que volem és poder votar i fer-ho en llibertat.

Esta ley nos sitúa 30 años atrás en los derechos de las
mujeres. Nunca ningún país europeo había legislado retrocediendo
en este tema. Dejará fuera del aborto legal a cerca de 100.000
mujeres y dividirá a las mujeres de este país en dos grupos: las
que se puedan pagar los costes de ir a abortar libre y legalmente a
otro país, y las que, sin recursos económicos, se vean arrojadas a la
clandestinidad, la desprotección jurídica y el riesgo para su salud.

La tercera convocatòria, d’aquí a poc més d’un
any, seran les eleccions municipals, de les quals haurà de
sortir el proper ajuntament, que, malgrat ser l’administració
més propera als ciutadans, malauradament, en les darreres
convocatòries han registrat una molt baixa participació de
l’electorat. Des de CiU, no cal dir-ho, ja estem treballant
intensament en les tres direccions: Europa, Catalunya i el Prat.

Rajoy no puede, esta vez, justificar la ley con
argumentos presupuestarios: es ideología de derechas. Solo
contentará a la Iglesia y a su electorado más retrógrado.
Tanto es así que muchas voces del PP se han mostrado
contrarias. A iniciativa socialista, los grupos del Parlamento
Europeo han pedido a Rajoy que retire su reforma de la ley
del aborto. Se trata de una iniciativa sin precedentes.

Durant els propers mesos tindrem ocasió de parlar de
la feina feta, però el que més ens interessa és preparar el futur,
encarant els reptes que hem de superar: l’atur de llarga durada i el
dels joves, les famílies que passen dificultats i cobrir les necessitats
del cada vegada més nombrós col·lectiu de gent gran. En definitiva,
les persones, que per a nosaltres són els veritables destinataris de
l’acció política. La resta de propostes, ja les anirem desgranant.

Mientras, más cerca de casa, el Parlament de Catalunya
ha aprobado una moción presentada por el PSC que exige retirar
la reforma de la ley del aborto e insta a la Generalitat a evitar su
tramitación. La moción se ha aprobado pese a los votos en contra
de los diputados del PP y de Unió Democràtica de Catalunya.
Llamativa ha sido, sin embargo, la abstención de Ciutadans: para no
ser de izquierdas ni de derechas, siempre votan con los mismos…

www.ciuelprat.cat

@PerezJP_

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Rafael Duarte Molina

Servicios sociales e inmigración

Vista a la derecha

A una gran mayoría de pratenses no nos gusta que
una buena parte de las prestaciones públicas que ofrece el
Ayuntamiento se destinen a cubrir necesidades de personas que
acaban de llegar a nuestro país de manera irregular. Vuelvo a
plantear, aunque ello me pueda acarrear críticas de los buenistas
de siempre, que se tienen que endurecer los criterios para acceder
a una vivienda de protección oficial, a becas comedor o a una
plaza de guardería pública.

Cuando Margaret Thatcher llegó al poder en Gran Bretaña
en 1979, sus medidas políticas apuntaron en dos direcciones
principales: los servicios públicos y las administraciones locales.
La teoría política de la derecha, que en aquellos años se llamó
“thatcherismo”, preconizaba que para destruir definitivamente
el poder de la izquierda era necesario ir anulando todos aquellos
elementos que contribuían de una u otra forma a mantener
sentimientos de solidaridad, bien común, beneficio social, etc.

No me parece justa la discriminación positiva hacia los
inmigrantes ilegales que reina en nuestra ciudad. No podemos
situar a legales e ilegales en el mismo plano. Hay que premiar el
arraigo, los años de empadronamiento y favorecer la legalidad.
Me parece una injusticia social de primer orden que ciudadanos
que llevamos años pagando impuestos en El Prat no tengamos
más posibilidades para acceder a estas prestaciones que un recién
llegado, más aún si éste “entró por la ventana y no por la puerta”.

“La sociedad no existe. Hay individuos, hombres y
mujeres, y hay familias”, llegó a afirmar Thatcher. Desde esa
mentalidad, la prestación de servicios públicos y la actuación
social de los ayuntamientos se convertían en reductos desde
los que se podían practicar políticas de progreso y de bienestar
colectivo, y como se trataba de liquidar el estado del bienestar
era imprescindible acabar con ellos. A estas líneas de actuación
se añadían otras complementarias tales como acabar con el
poder de los sindicatos y realizar reformas fiscales regresivas.

La política de “papeles y prestaciones públicas para todos”
que defiende el alcalde Tejedor colapsa nuestros servicios sociales,
tan necesarios en estos momentos. Se da el caso de que hay
pratenses “de toda la vida” que han pretendido acceder a alguna
ayuda del catálogo de servicios sociales y, “en sus morros”, les
han denegado la ayuda para otorgársela a una persona que ni
paga impuestos ni los ha pagado. Eso no es justo.
Además, hay que controlar los pisos patera, evitar los
guetos, velar para que todos los comercios cumplan con todas
las normativas en igualdad de condiciones, hay que prohibir
los burkas en los edificios públicos, hay que dar prioridad en la
contratación de personas en desempleo a aquellos que llevan más
años entre nosotros cotizando y pagando impuestos.

Si miramos las líneas maestras de la actuación del
gobierno del PP (y todo hay que decirlo, con el complemento
de CiU en lo esencial) vemos un reflejo de las políticas del
“thatcherismo”: la liquidación del estado del bienestar mediante
sucesivos y continuos recortes en todas las prestaciones
públicas (pensiones, sanidad, educación) y la reducción del
margen de actuación de los ayuntamientos (como muestra la
llamada ley de racionalización y sostenibilidad, recientemente
aprobada y que no es más que un mecanismo para restringir
la capacidad de actuación de los ayuntamientos).

Me da igual defender esta posición en solitario. Es lo más
justo.

Son políticas antiguas que la derecha viene
practicando en diversos países y que persiguen que su
modelo social de “sálvese quien pueda” se implante de
manera definitiva y la izquierda sea incapaz de poner en
pie nuevas políticas de progreso cuando gobierna.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat

EL PRAT
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vida pratenca

EL PRAT

JUNTA DE SEGURETAT LOCAL

JORNADES FP.PRAT 2014

Aquest mes de febrer s’ha reunit a la Casa de la Vila del Prat la
Junta Local de Seguretat, formada per responsables polítics
de l’Ajuntament i per representants dels diferents cossos de
seguretat que actuen en el territori. La Junta ha fet balanç
dels indicadors de 2013 en relació a la seguretat pública i
ha definit els objectius i el pla de treball per a 2014.

Entre el 17 i el 21 de febrer s’han celebrat les jornades FP.PRAT
2014, organitzades per les regidories d’Educació i Promoció
Econòmica de l’Ajuntament del Prat i els instituts Illa dels
Banyols i Ribera Baixa. Alumnat, professorat, empreses i
agents econòmics i socials del territori han conegut les
possibilitats que ofereix la nova formació professional.

16
març

14

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
CENS D’AUS AQUÀTIQUES
Estudiants de secundària de la ciutat participen
en activitats organitzades pel Consorci dels Espais
Naturals del Delta del Llobregat, com el cens d’aus
aquàtiques a l’estany de Cal Tet, al Prat.

Aquest mes de febrer s’han celebrat unes noves Jornades
d’Orientació Acadèmica i Professional, en les quals es
presenten les diferents alternatives d’estudis universitaris i
de formació professional de grau superior a l’alumnat del Prat
que ha d’afrontar aquests estudis en un futur immediat.

vida pratenca

EL CARRER REUS, RENOVAT DE CAP A PEUS
Després de 9 mesos d’obres, la reordenació i
renovació del carrer Reus ja ha finalitzat. Els
treballs han consistit en una reurbanització total
d’aquest carrer, amb nous paviments, redisseny
de les voreres i soterrament dels serveis.

UNA PANERA PER CELEBRAR EL PRIMER ANIVERSARI
Amb motiu del primer aniversari del Mercat de Pagès del Prat es
va rifar una panera amb la qual els i les pageses han volgut agrair la
confiança de la clientela. El guanyador ha estat Arturo Ruiz, que el dia
8 va recollir, acompanyat de la família, una panera amb ous, vi, cervesa
i diversos productes de l’horta del Parc Agrari del Baix Llobregat.

EL PRAT

17

març

CASALET PINGU DE SETMANA SANTA

EL 20 DE MARÇ, MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG

L’Associació de Lleure Imaginàrium, amb el suport de l’Ajuntament,
organitza un any més el Casalet Pingu de Setmana Santa, del 14 al 17
d’abril, a l’Escola Joan Maragall. El casalet, amb un preu de 50 €, s’adreça
a infants de 3 a 11 anys i ofereix tallers, jocs, gimcanes... Trobareu més
informació a www.pinguprat.cat, tel. 670 042 536 (de 18 a 22 h).

El dijous 20 de març, de 10 a 22 h, es tornarà a celebrar,
com ja es fa fer l’any 2011 (foto), una marató de donació
de sang a l’auditori del Cèntric. Aquest any hi haurà, però,
moltes més activitats, amb diferents tallers, actuacions i jocs
infantils a la plaça del Mestre Estalella, davant del Cèntric.

14

Guia
Sonora
del Prat
Un blog dels projectes
musicals de la ciutat

EL PRAT

18
març

14

La Guia Sonora del Prat és un blog que
recull els projectes musicals de la ciutat
per fer-los accessibles a tothom des de
la xarxa. Aquesta iniciativa de La Capsa
ha permès recuperar, digitalitzar i penjar a Internet moltes bandes i grups de
la ciutat que han existit i que, en alguns
casos, encara segueixen en actiu.
El Prat sempre ha tingut un important
moviment musical. Fins i tot n’han sorgit
propostes que han transcendit a nivell
estatal, sense oblidar la rellevància que
ha tingut en l’escena hip-hop.
Vídeos, imatges, articles...
La Guia Sonora recull vídeos, imatges,
cançons, retalls de premsa i la història
de bandes d’estils diversos que tracen
una història musical de la ciutat.
Hi podem trobar The Blue Streak, una
banda de mitjan anys 60 que va ser la
primera del Prat a fer música moderna;
Rumba Brava, que van triomfar als anys
70 fusionant rumba i sons moderns; els
Extra, que a principis dels 80 van aconseguir ressò internacional amb un pop
accessible amb el seu single Isabel; els
Eat Meat, pioners del hip-hop en castellà als 90, i així una llarga llista

❧

Els psicodèlics Carrots, una de les formacions amb més projecció de la nostra ciutat.

Ampliant i
proposant
La Guia Sonora està
viva i no para de
recollir projectes
musicals del Prat.
Podeu seguir-ne
les actualitzacions
a http://lacapsa.
org/guiasonora o
aportar-hi propostes
musicals locals que us
semblin interessants
enviant un correu a
info@lacapsa.org.

Rumba Brava van ser pioners de l’àcid-rumba dels anys 70.

Tota la informació sobre les activitats a

www.elprat.cat
Número 198. Març 2014

AL PRAT, EL CARNAVAL
DELS 7 PECATS CAPITALS
La Gola

Del 27 de febrer al 5 de març
Vegeu tota la informació a www.elprat.cat

Dissabte 1

Dilluns de Carnaval (3 de març)

Carnaval al Mercat: Medieval
De 8 a 14 h, al Mercat Municipal de la pl. de la Vila

Ball i festa de Carnaval per a la gent gran
A les 16.30 h, a l’Equipament Cívic Delta del Llobregat

Cercavila pels mercats de la ciutat
A partir de els 10.30 h, a càrrec de Diables del Prat

Tarda de tallers de carnaval
A les 16.30 h, al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

Els Picacrestes ballen la Dansa de Carnestoltes del Prat
A partir de les 11.30 h, pels carrers del casc antic
L’hora del conte: Contes disfressats
A les 12 h, a la Biblioteca Antonio Martín

Rues infantil. A partir de les 17.30 h
Recorregut: c. Lleida (cruïlla Coronel Sanfeliu), c. Coronel Sanfeliu,
av. Verge de Montserrat, c. Frederic Soler, c. Ferran Puig i pl. de la Vila
A les 18 h, a la pl. de la Vila. Actuació del grup Xarop de Canya
i entrega de premis

Rua d’adults. A partir de les 19 h

Recorregut: cruïlla de l’av. Remolar amb l’av. Apel·les Mestres,
av. Remolar, av. Verge de Montserrat, c. Frederic Soler i c. Ferran Puig,
fins a la pl. de la Vila
A les 20.30 h, a la pl. de la Vila. Sarau de les Autoritats Locals
del Carnaval. Exhibició especial de les comparses i lliurament de
premis. A continuació, Dancing carnavaler amb DJ Golafre
Ball de carnaval amb l’orquestra Trio Valparaiso
A les 23 h, al Centre Cívic Jardins de la Pau. Entrada: 7,5 €
Organització: Associació Cultural Tot pel Ball

Diumenge de Carnaval (2 de març)

La Vetlla de Sa Majestat Carnestoltes
(4 de març)
Al Centre Cívic Jardins de la Pau
A partir de les 16.30 h, Projecció col·lectiva d’imatges del
carnaval i xocolatada infantil
A les 19 h, Vetlla de Sa Majestat Carnestoltes i lectura de les
darreres paraules
A les 20.30 h, Sopar d’alforja i ball
Organització: Associació Cultural Tot pel Ball

Dimecres de Cendra (5 de març)
Recepció de ploraneres i ploraners
A les 17.30 h, als Jardins de la Pau
Processó del plor i el dol per Sa Majestat Carnestoltes
A les 18 h, recorregut: Jardins de la pau, c. Lleida, ctra. de la Bunyola,
c. Frederic Soler i c. Ferran Puig fins a la pl. de la Vila
A la pl. de la Vila
A les 18.30 h, Ball amb el grup Més Tumàcat i sardinada popular
A les 19.30 h, Lectura dels epitafis i condols més originals; i del
Testament de Sa Majestat Carnestoltes. A continuació, Processó
fins a la pl. de l’Església i encesa de la foguera de la Quaresma,
a càrrec de Diables del Prat

Ball infantil de Carnaval amb Vatua l’olla
A les 17.30 h a la pl. de la Vila
Organització: La Xarxa d’Espectacles
Afarteu-vos de menjar, però seguiu el Carnaval
a les xarxes!! http://carnaval.elprat.cat

La inscripció de les activitats amb
aquest símbol es pot realitzar per
Internet a https://online.elprat.cat
o a l’equipament organitzador.

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

Cia. Els Pastorets

DE CAmara Teatro

de Lluis Coquar

Peces d’algunes de les obres més emblemàtiques del segle XX

No em toquis la flor,

M úsica

T eatre

Teatre Modern. Diumenge 2, a les 19 h
Entrada: 6 €

Paraula de dones

C inema

Teatre Kaddish. Dissabte 15, a les 20.30 h i diumenge 16, a les 19 h

Iaia!,

de Roger Penya
Amb Montserrat Carulla, Vicky Luengo i Aleix Peña
Josep, jove i aturat, viu al piset de la seva àvia, que el manté. Una nit
coneix la Sílvia i la convida al pis. L’àvia els interromp i, des d’aquest
moment, es creen una sèrie de confusions i malfiances entre la
parella, potenciades pel caràcter tafaner i mudable de l’àvia que, a
més, és addicta a l’orxata, les noves tecnologies i el xat.

És nit d’estrena i comença el joc.
Forma part de les activitats
vinculades al Dia Inaternacional
de les Dones. Enguany l’equip
de Paraula de dones s’amplia,
i s’incorporen moltes il·lusions,
esperances i nervis, de dones
valentes que volen formar d’aquest
espectacle que posa en valor el paper de la dona en la
música.

Presentació de la nova temporada

Teatre Modern. Divendres 7, a les 23 h
Entrada: 6 €. Segon passi: Diumenge 9, a les 19 h

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 31, a les 19 h

Teatre Modern. Diumenge 30, a les 19 h. Entrada: 12 €
Després de la funció tindrà lloc un col·loqui amb la companyia

de Teatre Música i Dansa

Espai obert de circ

Concert en familia de la
Banda de Música del Prat

Òpera del Gran Teatre del Liceu

Concert on endinsar-se en el
món del teatre musical i els
grans èxits d’aquest gènere.

Projecció d’aquesta
versió operística
de La Ventafocs de
Rossini pel grup teatral
Comediants amb
direcció de Joan Font i
les meravelloses veus
de Joyce Didonato i Juan Diego Flòrez.

La gran nit
dels musicals
Cèntric Espai Cultural
Diumenge 16,
a les 18.30 h

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 23, a les 18 h

Hannah Arendt,
de Margarethe von Trotta

Alemanya, 2012
Biografia de la filòsofa jueva - alemanya
Hannah Arendt, que va treballar com a
periodista al judici a Adolf Eichmann, el
nazi que va organitzar el genocidi del poble jueu durant la
II Guerra Mundial. Forma part de les activitats vinculades al
Dia Internacional de les Dones.

Cine Capri. Dimecres 12, a les 10 i 18 h (versió
doblada) i les 20 h (versió original)

Més que cuina
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dimarts. Inscripció: 4 €

La carxofa,

amb Diego Molina
Especial de cuina amb un dels productes estrelles del
Prat, la carxofa. A partir d’aquest ingredient prepararem
un primer i un segon plat on el seu gust particular sigui
el protagonista. Dimarts 4, a les 19.30 h

Sopes del món

Espai d’assaig obert per provar
i entrenar tècniques de circ.
Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa
Divendres 7, a les 18 h

La Cenerentola de Rossini

Cine club

G astronomia

Mostra de microteatre

En aquest especial, es presentaran les sopes finalistes
d’edicions passades del Concurs de Sopes del Món,
de la mà dels seus cuiners. Dimarts 11, a les 18.30 h

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

El cine de Frida

Irina Palm,

de Sam Garbaski

Programació
Cine Capri

Estrena simultània de: Las Aventuras
de Peabody y Sherman (7, 8 i 9) i

Regne Unit, 2007
Maggie comença
a treballar com a
“hostessa” per
aconseguir diners per al
tractament del seu nét. I haurà d’enfrontar-se
a la doble moral provinciana. Organització:
Assoc. de Dones Progressistes Frida Kahlo

Capitán América: el Soldado de
Invierno (28, 29 i 30)
Altres pel·lícules del mes: La gran estafa
americana (1 i 2), Caminando entre
dinosaurios (1 i 2), 12 años de
esclavitud i La Lego película

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

Per confirmar dates i horaris podeu trucar al
93 379 59 43 o a www.cinecaprielprat.com

7a edició de Festival
de Sopes del Món

A banda del concurs, trobarem
un espai gastronòmic, activitats
per a nens i grans, música en
directe, i a més a més, els nens i
nenes d’entre 8 i 14 anys podran
cuinar la sopa de carxofa més
gran del món. Organització: GATS
i Centro Extremeño Ruta de la
Plata

Pl. Remodelació. Dissabte 15, a les 10 h

Consulteu la
informació a
partir del 7
de març a
www.elprat.cat
Inscripcions del
17 al 26 de març
Les inscripcions
als cursos
organitzats pels
centres cívics, el Cèntric, La Capsa
o el Lloro es poden fer des de
qualsevol d’aquests equipaments o
a través de https://online.elprat.cat

NOVES EXPOSICIONS
Ramon Muñoz i
Farreny “Karoli”

E xposicions

Papers de circ

Panoràmica general de les arts de la pista i,
especialment, de tot allò relacionat amb la
publicitat i la promoció d’artistes, empreses o
espectacles.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Del 3 al 30

Esther Merchan

Llapis i més

Mostra de les darreres
obres realitzades per
l’artista. Les obres
parteixen del dibuix a
llapis, però cadascun
prèn el seu propi camí.
Organització: Assoc.
d’Amics Art del Prat

Les festes del fred

Recorregut per les festes
més populars de la
tardor i l’hivern, des de
la castanyada fins al
carnaval.Mostrarà imatges
des de les primeres
celebracions, en blanc i negre, fins a les més
actuals, i com, generacions de pratencs, amb un
protagonisme especial de la canalla, han desafiat el
fred per sortir a gaudir de la festa al carrer.

Sala d’exposicions, Cèntric Espai Cultural
Del 7 de març al 31 de maig
Inauguració: Divendres 7, a les 19.30 h

Jo pinto! (6)
Els artistes Gamar i Yopo
presentaran el seu treball com a
punt de partida del debat entorn les
diferents maneres de viure l’art

Centre d’Art Torre Muntadas
Dijous 13, a les 19.30 h

Centre Cívic Jardins
de la Pau. Del 21 de
març al 27 d’abril
Inauguració:
Divendres 21,
a les 20 h

Projecte participatiu entorn la noció de Cultura
lliure en l’era digital.
Entre tots els participants es crearà una
col·lecció artística d’imatges sobre l’estrès urbà.
Les imatges han d’haver estat publicades a
Internet amb llicència lliure (Creative Commons,
Copyleft,...). Consulteu tota la informació a:
http://compartida.ccjardinspau.org/

Fins al 30 de març

L ectura

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 6, a les 19 h
presenta

de Sant Felip Neri

Biblioteca Antonio Martín. Dilluns 24, a les 19 h

X errades

Mireia Terrado, Laura Gómez,
Gamar, Montse Valls, NOC i
Paloma Mateos

1+1 [Relacions impossibles]
Exposició col·lectiva
formada per tres parelles
accidentals d’artistes
que plantegen propostes
aparentment molt
diferents entre si, o inclús
contradictòries.

Centre d’Art Torre Muntadas. Fins al 30

Bajo la mirada de Shiva
María Ramos
Cèntric Gastrobar by Ona Nuit. Fins al 5

“Inconsciente
colectivo y
transferencia de las
ideas: En el umbral
de la memoria
externa”
amb Rosa Delgado Leyva
Organització: Tintablava, Associació
d’escriptors del Prat

La història del Prat:
La petjada de les dones

L’Arxiu municipal ens convida a aquest
itinerari històric per alguns carrers i espais de
memòria relacionats amb les dones del Prat.
El recorregut posa l’accent en el paper de les
dones en la nostra història i vol fer visible la
seva petjada tot evidenciant la seva aportació.
Punt de sortida: Plaça de la Vila. Diumenge 16, D’11 a 13 h
Cal inscripció prèvia enviant un mail a: patrimonicultural@elprat.cat o
telefònicament a 93 478 28 58

Homenatge a Joan
Vinyoli amb el Teatre Kaddish

L’autora estableix un diàleg narratiu amb altres
autores, dones centrals de la història de la literatura i
el pensament contemporani.

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns 10, a les 19.15 h

Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 2

Col·lecció Compartida

Interior blau

Nocturn

El Prat que he viscut

Exposició Col·lectiva

Conèixer món
Anna R. Ximenos presenta

Sebastià Bennasar

Fernando Vecino

Agrupació Fotogràfica Prat

Escola d’arts. Del 3 de març
a l’11 d’abril

Tertúlies entre fans
de l’Art

ENCARA POTS VISITAR

Celebrem el centenari
del naixement de Joan
Vinyoli (1914-1989)
Recital amb Isabel NúñezCastro, Ceci Ràfols, Pau
Bou i Vicenç Tierra, amb
l’acompanyament al piano
del mestre Josep Alonso. Organització: Tintablava,
Associació d’escriptors del Prat

Biblioteca Antonio Martínç
Dijous 27, a les 19 h

VI Jornada de
Foment de la Lectura
Joventut i Lectura

Nova edició d’aquest espai de reflexió entorn
la lectura. Enguany hi participen entre d’altres:
Manuel Delgado, Daniel Cassany, Mireia
Manresa, Lucía Lijtmaer i Àlex Cussials.

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 31 de
març, de 9 a 17 h. Cal inscripció prèvia
Es podrà seguir per streaming a través de
http://www.livestream.com/elpratcultura

Món contemporani

Hannah Arendt,

Presentació del llibre de Joan Ridao Contra
la corrupción. Una reflexió sobre el conflicte
entre l’ètica i el poder, a continuació s’obrirà
un debat sobre els vincles entre la política
i l’ètica. Es inevitable la corrupció a la
política?
Organització: Club de lectura de pensament polític actual
Biblioteca Antonio Martín. Dijous 20, a les 19 h
Es podrà seguir per streaming a través de
http://www.livestream.com/elpratcultura

Anàlisi de la figura i del
pensament d’aquesta
teòrica de la política,
Hannah Arendt (19061975), amb l’objectiu
de contribuir a la
recuperació de l’obra i del pensament de
les dones al llarg de la història, i posar-lo a
l’abast de tota la població.
Biblioteca Antonio Martín
Dijous 13 i divendres 14, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

“Política i ètica” amb Joan Ridao
i Joan Manuel del Pozo

amb F. Birulés i S. Fantauzzi

LECTURA

L’hora del conte

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

Dissabte 1. Contes disfressats, amb Blai Senabre
Dissabte 8. Històries de dones, amb Ana García
Dissabte 15. Frederick, amb Lídia Clua
Dijous 20, a les 18 h. Una gota de vida, amb
Lídia Clua
Dissabte 22. La primavera ja ha arribat, amb
Ana García

I nfantil

Dissabte 29. Contes bestials, amb Anna García
Dissabte 15, a les 11 h. L’hora dels nadons amb
els 5 sentits: L’armariet dels colors, amb Santi Rovira
Cal inscripció prèvia

Laboratori de lectura en
família

TEATRE
Cia. El replà Produccions

Bambi, una vida al
bosc

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dijous 13, a les 17 h
Cal inscripció prèvia

Teatre Modern. Diumenge 16,
a les 18 h. Entrada: 5 €

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 19, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

TALLERS

Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 11, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

Centre Cultural El Remolar. Dissabte 8
a les 11 h. Entrada: 6 € / infant

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 12, a les 18 h

Taller de poesia

amb Maribel Martín
Activitat recomanada per a nois i noies
a partir de 8 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 26, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

Cada mes la Biblio
fa tallers

Les papallones
dansaires
amb Núria Altamirano

Art en família

Famílies creatives

Mandales 3D

de Joan Barril
Conte i taller sobre educació viària, de la mà de l’equip de
Seguretat Viària del Prat.

Tecnologia, gastronomia i ciència
Recomanat per a nois i noies de
9 a 12 anys

Teatre musical,
adaptació lliure del
llibre de F. Salten
Un cérvol de pocs dies
viu sota la protecció de
la seva mare en un clar
del bosc. Descobrirà el
que li envolta amb els seus amics. Però el
que marcarà el seu viatge fins a la maduresa,
serà el suport constant del Vell Príncep.
Organització: La Xarxa d’Espectacles Infantil

Activitat adreçada a famílies amb infants entre 4 i 9 anys
Espai de creació per experimentar al voltant de la lectura
i posar a l’abast de les famílies autors i obres destacables
de la literatura infantil.

La carretera bona,

Kit (Klub Infantil
Tecnològic)

Activitat recomanada per a infants de 4 a 8
anys acompanyats d’una persona adulta
Organització: Escola d’Arts del Prat

Fes-te protagonista
d’una auca!

amb Gemma Lorezo
Descobrirem “L’auca del senyor Esteve”, de
Santiago Rusiñol i a continuació construirem
la nostra auca personalitzada.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 9, a les 12 h
Entrada: 1,5 € (Amb el carnet de Teatre
infantil del centre cívic el preu és d’1 €)

Trencaclosques gegant, amb Stella Rubio
Activitat recomanada per a nens i nenes
de 4 a 9 anys, acompanyats d’adults
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 23, a les 12 h
Cal inscripció prèvia

JOCS

El racó del JoC:

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 8. Pasta de sal
Dissabte 15. Fem galetes
Dissabte 22. Jocs en família
Dissabte 29, a les 17.30 h (els dos
grups). Art en família, al Centre
d’Art Torre Muntadas

Activitats de lleure
del mes de març

Dilluns 3
Ball de Carnestoltes

Ball amb orquestra i desfilada de disfresses

Equipament Delta del Llobregat, a les 16.30 h
Entrada lliure

Dimecres 12
Caminada: Cerdanyola

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 a partir del 3 de març. Places
limitades. Preu: 5 €

Recordeu que a partir del mes de març ja podeu
entregar els vostres escrits per Sant Jordi. Data límit
d’entrega 11 d’Abril. Més informació al Programa de
Lleure de la Gent Gran i Casal El Remolar.

Dimecres 26
Cine: “La cocinera y el presidente”

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

Dijous 27
XERRADA: “Els Rumors”

Com podem combatre els rumors i estereotips que perjudiquen la
convivència i fan mal a les persones? A càrrec l’antropòleg Rafael
Crespo. Organitzat en col·laboració amb el programa de Nova
Ciutadania i Immigració

Casal de gent gran El Remolar, entrada lliure, a les 18 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.pratgentgran.com

3.300 VÍDEOS DES DE 2008

Després de publicar més de
3.300 vídeos des que es va posar
en marxa l’any 2008, elprat.tv
millora la imatge i funcionalitats

TAMBÉ AL MÒBIL

Un web mòbil permetrà
ara visualitzar els vídeos de
elprat.tv des de qualsevol
telèfon intel·ligent

Nou aspecte renovat del portal elprat.tv.
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Nova imatge i millors funcionalitats del portal audiovisual d’informació local
Després d’haver publicat més de 3.300
vídeos d’informació sobre el Prat des
que es va crear, el setembre de 2008, el
portal audiovisual www.elprat.tv canvia ara la seva imatge i funcionalitats.
Més clar, més fàcil
L’objectiu d’aquesta actualització és
donar millor servei als seus usuaris i

usuàries. Amb una interfície més clara, més qualitat d’imatge, més facilitat
per descarregar els vídeos i compartirlos a través de les xarxes socials i una
web mòbil que permet visualitzar
les notícies des de qualsevol telèfon
intel·ligent, elprat.tv fa un salt endavant per permetre a la ciutadania seguir
l’actualitat del Prat en imatges.

Notícies i seccions
Les notícies d’actualitat, cultura i esports continuen tenint el seu espai
reservat al portal, que també millora
algunes de les seccions que tenen més
èxit entre els seus seguidors i seguidores, com “L’actualitat de la setmana en
cinc minuts”, “Els més vistos”, “Els més
valorats” o “El Prat a fons”

❧

Protecció
Civil
al Prat
Per a què serveix i com
funciona aquest servei

L’Ajuntament del Prat disposa d’un servei de Protecció Civil, en el qual participen diversos departaments municipals,
per fer front a situacions d’emergència
(inundacions, incendis, explosions, fuites de gasos...). A Catalunya, els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil i disposen de capacitat de
planificació i actuació.
Finalitats
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Les finalitats del servei de Protecció Civil
són la previsió dels riscs greus, la seva
prevenció, la planificació i la intervenció quan es produeix una emergència,
el restabliment posterior de la normalitat, la preparació de les persones que
pertanyen als grups d’intervenció i la informació i formació de la població i dels
col·lectius implicats.

Els plans de protecció civil tenen en compte l’entorn en el qual es troba el Prat.

Plans actuals
L’eina bàsica per aconseguir el compliment d’aquestes finalitats són els plans
de protecció civil, dels quals el Prat n’ha
fet de diferents des de 1990. Actualment, estan homologats per la Generalitat els següents: Pla bàsic d’emergència
municipal (contempla la totalitat
dels riscos del municipi); Pla específic
d’emergències per risc d’inundacions,
InunPrat; Pla d’emergències per risc químic, PlaseqPrat; Pla d’emergències per
risc d’incendis forestals, Infoprat, i Pla
d’emergències per nevades, NeuPrat.
Activitats de ciutat
i equipaments
El servei municipal de Protecció Civil també ha elaborat plans d’autoprotecció i
d’emergència de les diverses activitats

que s’organitzen a la ciutat i dels diferents
equipaments públics, com la Festa Major,
la Cavalcada de Reis, el Pratifolk, la Fira
Avícola, la Cantata, el Carnaval, les residències de gent gran, les escoles, els centres esportius, els edificis administratius...
Periòdicament es fan simulacres que
serveixen per millorar l’eficiència dels
plans de protecció
Campanyes
d’informació
En la protecció civil, la informació és
bàsica, per la qual cosa, periòdicament,
es fan campanyes d’informació dels diferents riscos i consells d’autoprotecció
a la ciutadania i als diferents col·lectius
implicats (escoles, personal dels equipaments públics, etc.)

❧

Plans en elaboració
A més dels existents, actualment
s’estan elaborant altres plans
específics d’actuació per a diferents
riscs: el Pla d’emergències sísmiques,
SismiPrat; Pla d’emergències
per risc radiològic, RadPrat; Pla
d’emergències per accidents en el
transport de mercaderies perilloses
per carretera i ferrocarril, TransPrat;
Pla d’emergències per contaminació
accidental de les aigües marines,
CamPrat, i Pla especial d’emergències
per accident aeri, AeroPrat, que està
previst que siguin homologats per
la Generalitat aquest mateix any.

Simulacro de accidente
químico el 12 de marzo
En una empresa de la Zona Franca, junto a El Prat

El miércoles 12 de marzo, a partir de las
10 h, se hará un simulacro de accidente
de riesgo químico en la empresa Cromogenia Units, de la Zona Franca. La proximidad de esta industria a El Prat hará
que desde nuestra ciudad podamos advertir los movimientos de los equipos de
emergencia y el sonido de sirenas.
Este simulacro se realiza para comprobar la operatividad de los planes de
seguridad de riesgo químico de los municipios afectados y del Plan de Riesgo
Químico de Cataluña (PlaseqCat), y ha
sido confeccionado por la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, en coordinación con los bomberos,
Sistema de Emergencias Médicas (SEM),
Mossos d’Esquadra, policías locales y
servicios de protección civil municipales.

Información
a la población
La Generalitat, en colaboración con el
Ayuntamiento de El Prat, ha informado
sobre este simulacro en diferentes sesiones a centros educativos, sanitarios,
deportivos, de asistencia, administrativos y empresas de nuestro municipio.
El escenario del simulacro será una
fuga de amoníaco con afectación al
exterior. En esta situación, la principal
medida de autoprotección es el confinamiento (quedarse dentro de los edificios, con puertas y ventanas cerradas).
En caso real de accidente por riesgo
químico hay que seguir los consejos
recogidos en www.gencat.cat/interior/riscquimic y en tiempo real en
Twitter @emergenciescat
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I nova prova
de sirenes el
dia 25 de
març
El dimarts 25 de març, es farà una nova
prova de les 84 sirenes de la xarxa
d’alarmes d’avís de risc químic del Pla
d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, PlaseqCat. Aquesta
prova es fa dues vegades l’any des de
2011, en els mesos de març i novembre.
Començarà a les 11 h amb el so d’inici
d’alerta i finalitzarà a les 11.10 h amb el
so de fi d’alerta.
Al Prat, les sirenes estan situades als terrats de l’edifici municipal del carrer Major
i de la Residència de Gent Gran Onze de
Setembre. L’objectiu principal de les pro-

ves és familiaritzar la població amb els
sons d’avís, avaluar la cobertura acústica
de les sirenes i provar el funcionament
dels equips i del sistema d’activació i te-

lecontrol. Aquesta i altres proves de sirenes són utilitzades per diferents equipaments municipals i escoles per realitzar
exercicis de confinament i seguretat

❧

Joves que
aprenen
ensenyant
El programa “Connecta Jove”
és un projecte educatiu
amb utilitat social
desenvolupat al Prat
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“Connecta Jove” és un programa
d’Aprenentatge i Servei (ApS) promogut per la Fundació Catalana de
l’Esplai. Gràcies al suport econòmic
de l’Ajuntament del Prat, la Regidoria
d’Educació l’ha pogut oferir als instituts
del municipi aquest curs com a eina de
suport als programes de diversificació
curricular dels centres.
Els i les joves participants s’han format
durant nou sessions per impartir tallers
d’informàtica i competències digitals
a persones adultes que no han tingut
la possibilitat d’aprendre a utilitzar un
ordinador.

Sessió al Centre Esplai d’acreditació oficial dels coneixements dels joves per part de
l’empresa Microsoft.

En una segona fase, els 23 alumnes de
4rt d’ESO dels instituts Ribera Baixa, Estany de la Ricarda i l’ Institut Escola del
Prat, dividits per parelles o petits grups
de tres o quatre membres, han passat a
formar a les persones adultes.

El projecte s’ha portat a terme en
col·laboració amb altres regidories municipals, el Centre de Formació de Persones Adultes Terra Baixa, el Centre de
Promoció Social Francesc Palau i el Grup
Infantil Sant Cosme (GISC)

❧

La preinscripció escolar,
entre l’11 i el 21 de març
L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) del Prat gestiona tot el procés, ofereix
informació i orientació i també recull i tramita les sol·licituds als centres educatius

El període de preinscripció per a educació infantil, primària i secundària obligatòria per al curs 2014-2015 serà entre els
dies 11 i 21 de març.
Les famílies del Prat amb fills/es que
inicien el segon cicle d’infantil (nascuts
el 2011) o l’ESO (nascuts el 2002) han
rebut o rebran aviat als seus domicilis
un llibret de l’Ajuntament amb tota la
informació necessària per fer la preinscripció. També figura a l’apartat “Viure/
Educació” de www.elprat.cat.
Puntuació i barems
Cal que les famílies formalitzin la preinscripció dins el termini establert. El centre
demanat en primera opció determina la
puntuació, basada en els criteris de baremació. Aquesta puntuació es mantindrà per a la resta de centres demanats
en la sol·licitud.
L’Ajuntament vetlla pel respecte a la
normativa i pot actuar d’ofici o a petició
del Departament d’Ensenyament si sospita d’ alguna irregularitat relacionada
amb les dades d’empadronament.
Oficina Municipal
d’Escolarització
L’Oficina Municipal d’Escolarització
(OME) gestiona tot el procés de preinscripció, ofereix informació i orientació a les famílies i recull i tramita les
sol·licituds de preinscripció als centres
educatius.
Des del 25 de febrer, totes aquelles famílies que vulguin tramitar la sol·licitud
de preinscripció a través de l’OME poden demanar-hi cita prèvia a través del
web www.elprat.cat o trucant a la Regidoria d’Educació (933 790 050).
Durant els dies de preinscripció, l’OME
atén el públic a la planta baixa de la Casa
de la Vila, en horari de matí i tarda

❧
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Acaba la primera fase de
l’Eixample Sud
[ L’Ajuntament ha recepcionat la
urbanització de la primera fase de
l’àrea residencial estratègica (ARE)
Eixample Sud, on s’han construït
els carrers, zones enjardinades i
serveis subterranis. Així mateix, s’han
començat a lliurar als seus propietaris
les claus dels primers pisos finalitzats,
corresponents al primer edifici acabat.]
El Prat, municipi
cooperatiu
Nenes i nenes del Consell dels Infants a la darrera Mostra d’Entitats del Prat.
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[ L’Ajuntament del Prat s’ha adherit
al programa “Municipis Cooperatius”,
impulsat per la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya.
L’objectiu és contribuir al creixement
i consolidació de les cooperatives
de treball del municipi, sensibilitzar
en el cooperativisme persones
emprenedores, orientar entitats en el
procés de transformació a cooperativa
de treball i generar relacions i
cooperació entre les empreses i
entitats d’aquest sector.]
Conferència sobre la LOMCE
[ El Consell Escolar Municipal del Prat,
organitza una conferència-col·loqui
per abordar la posada en marxa de
la LOMCE, la nova i controvertida llei
espanyola d’educació. La conferència
es farà el 17 de març a les 17.30 h al
Cèntric, a càrrec de l’expert Miquel
Àngel Essomba.]

Voluntariat
al Consell
dels Infants
Foment de l’esperit
voluntari infantil

El Consell dels Infants del Prat, format
per una trentena de nois i noies d’entre
11 i 13 anys, treballa aquest curs la temàtica del voluntariat. El Prat és un
municipi molt actiu en aquest aspecte,
però hi ha pocs projectes que fomentin
la participació activa i voluntària dels
nens i nenes. És per això que el Consell,
com a òrgan de participació infantil, esdevé un ens ideal per avaluar l’estat del
voluntariat a la ciutat i fer propostes per
incentivar-lo.

Activitats diverses
El Consell dels Infants del Prat va començar aquesta tasca a la passada Mostra d’Entitats, durant la Fira Avícola, amb
activitats perquè el públic conegués els
àmbits en què es desenvolupa l’acció
voluntària a la nostra ciutat i reflexionés
sobre quina havia estat la seva experiència. Una altra activitat desenvolupada
durant la Mostra d’Entitats oferia a les
nenes i nens de la ciutat la possibilitat
de col·laborar amb els Reis de l’Orient,
ajudant-los a conèixer quines són les
millors lectures, i obtenir així la condició
de camarlenc i camarlenca reial.
El 29 de gener, el Consell es va reunir amb el regidor de Cultura de
l’Ajuntament, David Vicioso, i amb la
regidora d’Educació, Pilar Eslava, per
conèixer el Punt del Voluntariat del Prat,
i el 24 de febrer van fer una visita al Punt
Solidari.
Trobareu més informació a http://
conselldelsinfants.elprat.cat

❧

ASUMIR Y COMPROMETERSE

Las personas que se acogen
al programa deben asumir su
responsabilidad, comprometerse
a no reincidir y trabajar por
mejorar la convivencia

SIN REINCIDENCIA

El programa de mediación
reparadora de El Prat trata
unos 130 casos al año, y
el nivel de reincidencia es
prácticamente nulo

Las vulneraciones de la ordenanza de civismo y convivencia, como pintarrajear el mobiliario
urbano, son susceptibles de someterse al servicio de mediación reparadora.
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La mediación reparadora,
alternativa a las sanciones
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El Prat dispone de un servicio pionero y referente para otros municipios que posibilita
permutar las multas por incivismo por acciones que mejoren la convivencia

En el ámbito de la mediación, El Prat es
un referente para muchos otros municipios gracias a programas como el de
mediación reparadora a la comunidad,
del que es pionero en Catalunya.
Este servicio se dirige a personas que
han recibido una sanción económica
por vulnerar la ordenanza municipal
de civismo y convivencia ciudadana.
En lugar de pagar la multa, y siempre
de forma voluntaria, pueden acogerse
al programa, bajo tres premisas: asumir
su responsabilidad en cuanto a los hechos cometidos y reflexionar sobre sus
consecuencias, comprometerse a no
reincidir y trabajar activamente por la
mejora de la convivencia en la ciudad.

A menudo, estos compromisos se
traducen en la participación de estas
personas en actividades, proyectos,
campañas o servicios tanto municipales como de entidades cívicas. Alrededor del 15% de las personas sanciona-

das por incivismo en El Prat se acogen
a este programa, lo que supone unos
130 casos al año. De estas personas,
la mitad se ofrecen más adelante para
participar en nuevos proyectos de convivencia de manera voluntaria. Y aún
hay más: el nivel de reincidencia es
prácticamente nulo.

Un modelo

No graves, pero molestas

El programa de mediación
reparadora de El Prat sigue los
cánones más avanzados a nivel
internacional y figura en el
Llibre Blanc de la Mediació de la
Generalitat como un modelo a seguir.

El programa está pensado para la reparación de infracciones habituales y
nunca graves, aunque sí molestas, tales
como pintado de grafitos, daños en el
mobiliario urbano, ruidos que atentan
contra el descanso vecinal, no recoger
los excrementos de los perros, etc

❧

Publicitat
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Las asociaciones de
comercio se renuevan
Nuevas personas y nuevas ideas acuden a las
entidades de comerciantes para dinamizar y
modernizar las tiendas y los mercados de El Prat

Representantes de las asociaciones comerciales de El Prat, en el Centro de Promoción Económica
con la concejal de Comercio, Marta Mayordomo.

En los últimos tiempos, las asociaciones de comerciantes de El Prat han vivido una importante renovación de sus
juntas directivas. Nuevas personas, con
nuevas ideas, se han hecho cargo de
la coordinación de estas entidades, lo
que se ha reflejado en nuevas dinámi-

cas, propuestas y actividades. El comercio de El Prat cuenta con un rico tejido
asociativo, compuesto por las agrupaciones de los principales ejes comerciales (Carretera de la Marina, Lleida,
Ferran Puig, Frederic Soler, Jaume Casanovas / Entorn Cèntric y Nou Futur Sant

FORA ESTOC en PL. PAU CASALS

El fin de semana del 8 y 9
de marzo, la asociación
Prat Gran Comerç organiza
la Fira Fora Estoc en la
plaza de Pau Casals
LES BOTIGUES AL CARRER

El sábado 8 de marzo, las
asociaciones de comerciantes
de las calles Ferran Puig y
Frederic Soler organizan
las Botigues al Carrer

Cosme), las asociaciones de paradistas
de los tres mercados (Municipal, Plaça
Blanes y Remolar) y las entidades Prat
Gran Comerç y ACIP, que actúan como
organizaciones dinamizadoras del comercio en todo el municipio.
Estas asociaciones insisten en la importancia del comercio local para la
economía y la cohesión social de la
ciudad, a la vez que proporcionan a sus
asociados herramientas y relaciones
institucionales que estarían fuera del
alcance de un comerciante que actuara
a título individual.
Como ejemplo de actividades dinamizadoras del comercio destacan citas
próximas como una nueva edición de
la Fira Fora Estoc, en la pl. Pau Casals
los días 8 y 9 de marzo (organizada por
Prat Gran Comerç), y de las Botigues al
Carrer en Frederic Soler y Ferran Puig el
8 de marzo (organizadas por estas dos
associaciones de comerciantes)

❧
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L’

Agustí Garcia, un pagès de tota la
vida del Prat, és el representant del
grup de pagesos que des de fa un
any trobem cada dissabte al Mercat
de Pagès, a la plaça de Pau Casals.
Aquest mercat ha tingut un gran
èxit i volem celebrar-ne el primer
aniversari parlant amb l’Agustí, que
de la terra i del Prat, en sap molt!
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Agustí Garcia Santafé
Pagès

“El camp, l’has
d’estimar, has de
sentir el que fas,
perquè no pots
mirar les hores,
ni els dies... Jo
gaudeixo molt de
la meva feina”

L’Agustí Garcia amb la seva dona, la Carmen Segovia,
al Mercat de Pagès del Prat

L’Agustí, que ara té 61 anys, en fa 47 que es
dedica a la pagesia i és el més veterà en això
de vendre producte fresc i de la terra, directe al
consumidor. No en va ha mantingut dues botigues a la ciutat, juntament amb la seva dona,
Carmen Segovia, amb qui comparteix vida i feina. Tots dos van néixer al Prat: ell, fill de pares
primer vaquers i després pagesos; ella treballava
a La Seda, com molta gent. L’Agustí ha crescut
entre melons, tomàquets, cogombres, carxofes...
Collien el gènere i el portaven a la botiga: això
que ara se’n diu “quilòmetre 0, producte de
proximitat”. I ara, la gent jove i la no tan jove ha
sabut retrobar el gust i la textura de les hortalisses fresques, després d’anys de comprar la fruita
i la verdura empaquetades en prestatgeries de
supermercat.
Quin és l’èxit del Mercat de Pagès?
Que hi ha molta gent que torna a valorar la verdura fresca, acabada de collir de l’horta. S’ha fet
una clientela molt maca, de parelles joves, gent
del Prat, gent que ve de fora per comprar... S’ha
convertit en una activitat lúdica, de cap de setmana, i la gent en gaudeix.
Us ho esperàveu?
La veritat és que aquest èxit no l’esperàvem.
Quan l’Ajuntament va fer la proposta de tirar
endavant aquest mercat i em van demanar que
el coordinés, vaig tenir problemes per trobar els
vuit pagesos que ara som..., però un cop convençuts, tot està anant sobre rodes. Estic molt
content que es faci i que tingui tan bona rebuda.
Al principi vaig pensar que l’èxit era cosa de la
novetat, però ara sé que no, que és una activitat
volguda i acceptada.
Què té d’especial?
Que tot el que hi venem són productes frescos,
acabats de collir, productes de les nostres terres,
res que no sigui conreat aquí. I els preus són
molt ajustats, i tots tenim una mateixa qualitat
de gènere. La gent ho sap apreciar. Haig de fer
esment de la bona organització de l’Ajuntament,
tant des del punt de vista polític com tècnic, que
ens facilita molt les coses.
Els productes del Parc Agrari, on es venen?
Bàsicament a fora. La carxofa, per exemple, la venen al Prat, però el 80% es comercialitza a fora,
a través de Mercabarna. Es ven molt a França.
Tu tens un fill que segueix conreant les
terres. Com veus el futur?
Sí, el meu fill Agustí, juntament amb la seva

dona, és un enamorat de la terra, i el que més
li agrada és fer de pagès, encara que la situació
de la joventut pagesa és complicada, perquè si
no podem vendre el gènere directament és molt
difícil portar-lo a Mercabarna i poder competir
amb productes de fora.
I per què no podeu competir-hi?
Perquè arriba molt producte dels mercats del
nord d’Àfrica, Àsia, Amèrica del Sud, que és molt
més barat per al consumidor. S’està fent una
competència deslleial, perquè aquestes fruites i
verdures, molts cops conreades sense condicions
dignes per als treballadors, no tenen les exigències de garantia i de qualitat que ens demanen
a nosaltres.
També és un bon moment per a la gastronomia local.
Sí, sí, els productes autòctons de qualitat lligats
a una bona gastronomia són un binomi perfecte.
Ara hi ha molts restaurants a la ciutat que promocionen els productes del camp com a matèria
primera per a les seves creacions. El segell de “El
Prat Degusta’l”, creat per l’Ajuntament és una
bona iniciativa en aquest aspecte i és molt bona
iniciativa per al poble.
Tu vens al Mercat de Pagès, oi?
Sí, i tant; la Carmen i jo, i de vegades el meu fill,
estem a la nostra paradeta. És molt divertit, perquè tens la teva clientela, saps el que els agrada,
parles amb ells. I tenim bona venda. Tots venem!
Però el camp és molt sacrificat...
Al camp, si no t’agrada, no t’hi dediquis. L’has
d’estimar, has de sentir el que fas, perquè no
pots mirar les hores, ni els dies... La teva vida
gira al voltant del camp, de les estacions, de la
meteorologia... Jo gaudeixo molt de la meva feina; si no, no la faria.
L’amenaça d’Eurovegas, al final, com ha
afectat els pagesos i el Parc Agrari?
Ha servit perquè es valori una mica més el Parc
Agrari i també la nostra feina. Mai hi vàrem estar
d’acord, i això que ens podia haver beneficiat
econòmicament.
Et sents vinculat a la teva ciutat?
Molt, de sempre. Jo sempre he fet Prat, però sense estar al davant. Ara hi ha una nova generació
de pagesos que estaria molt bé que poguessin
tirar endavant

❧

[ Dolors Pérez Vives ]
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Estic molt content que
es faci el Mercat de
Pagès i que tingui tan
bona rebuda. Al principi
vaig pensar que l’èxit
era cosa de la novetat,
però ara sé que no, que
és una activitat
volguda i acceptada.

La Carmen i jo, i de
vegades el meu fill,
estem a la nostra
paradeta. És molt
divertit, perquè tens la
teva clientela, saps el
que els agrada, parles
amb ells. I tenim bona
venda. Tots venem!
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Bon inici
del Club
Esport Jove
Al voltant de 350 alumnes
d’institut del Prat, la
majoria noies, participen
en les activitats guiades

EL PRAT
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El Club Esport Jove, l’abonament de 20
€ per temporada al CEM Estruch de 15 a
18 h per a joves de 12 a 18 anys, ha tingut una molt bona resposta per part de
l’alumnat d’institut de la ciutat.
Després del gran èxit d’arrencada del
mes d’octubre passat, quan va ser necessari tancar temporalment les inscripcions per l’alt volum de peticions, el Club
Esport Jove s’ha normalitzat i estabilitzat
en unes 350 persones inscrites, de les
quals més de 200 són noies.
Aquesta dada és molt important, ja que
un dels objectius del Club Esport Jove
era el foment de la pràctica esportiva

Noies del Club Esport Jove practicant ciclo indoor.

entre les noies, moltes de les quals abandonen l’esport a partir de l’adolescència.
Entre les activitats més demandades
destaca el fitness entre els usuaris de més
de 16 anys i el ciclo indoor entre els més
petits. Des del gener se n’ofereixen qua-

tre de noves: circ, shootball (el clàsssic “jugar a matar” amb pilota), cardiobox i step.
Entre les activitats amb més demanda
figuren les sortides puntuals de cap de
setmana, com les que s’han fet al Centre
de Vela o a la neu per esquiar

❧

Tres pratencs a la secció
d’hoquei herba del Barça
Impulsen un projecte per donar a conèixer aquest esport, força desconegut i
minoritari, entre els nens i nenes de les escoles del Prat, com ja estan fent a l’Hospitalet
els porters d’hoquei herba
del club, forma part de la
plantilla del primer equip
masculí i és l’entrenador
de l’equip femení. “L’hoquei
herba és amateur i, per moltes medalles olímpiques
que es guanyin, és molt difícil viure d’aquest esport
aquí”, diu Travé.
La Júlia Martínez (27 anys)
va arribar a l’hoquei herba
des de l’hoquei patins. Ara
juga de portera a l’equip de
Primera Nacional del Barça.
“Si l’hoquei herba és minoritari, imagina’t la poca repercussió que té el femení”,
explica. L’Igor Sánchez (18
anys) també va arribar a
l’hoquei de casualitat fa tres
anys, i ara juga a l’equip de
Segona Divisió.
Projecte al Prat
Dani Travé, Júlia Martínez i Igor Sánchez, a la pl. de la Vila del Prat.

Dani Travé, Júlia Martínez i Igor Sánchez
són tres joves pratencs que practiquen,
al Futbol Club Barcelona, l’hoquei herba,
un esport força desconegut i minoritari
però que té a Catalunya un dels punts
de més tradició de l’Estat. Travé (39
anys) porta més de mitja vida dedicat

a l’hoquei. Va arribar-hi per casualitat,
als 7 anys, empès pels seus cosins, que
el practicaven a l’escola. I des de llavors
s’ha convertit en la seva vida. Ha estat
porter del primer equip del Barça, que
milita a la Divisió d’Honor, i des de fa
una temporada és el preparador de tots

Dani Travé i Júlia Martínez
tiren endavant un projecte per fomentar
l’hoquei herba al Prat. Des d’aquest any
fan una activitat extraescolar a l’Escola
Jaume Balmes, i esperen que aquesta
idea s’estengui a altres centres de la ciutat, com passa a l’Hospitalet

❧

[ José David Muñoz ]
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flaixos d’esports
PISTAS DE PÁDEL EN EL
PARQUE DEL RIU
Esta infografía muestra
el aspecto aproximado
que tendrá el complejo
deportivo con 14 pistas
de pádel, cuatro de ellas
cubiertas, que se está
construyendo en el
parque del Riu, junto a
la Nissan. La instalación
podría estar acabada el
próximo mes de mayo.

LA NIT DE L’ESPORT, EL 14 DE
MARZO

EL PRAT
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El próximo viernes 14
de marzo se celebrará
una nueva edición de
la Nit de l’Esport, en el
auditorio del Cèntric Espai
Cultural. En la gala se
hará un reconocimiento
a deportistas, técnicos y
entidades deportivas que
hayan destacado en su
labor durante el año 2013.

SEGONA EDICIÓ DE LA MITJA MARATÓ DEL PRAT
CROSS ESCOLAR
El Cross Escolar, organitzat pel Pratenc Associació Atletisme,
ja ha esdevingut tot un clàssic del calendari esportiu del Prat.
Enguany s’ha celebrat amb la presència de més de tres-cents
participants d’escoles i entitats. Vídeo a www.elprat.tv

El diumenge 2 de març se celebra la segona edició de la
Mitja Marató del Prat, una competició que respon a la
gran demanda de participació en aquest tipus de curses
per part de molts corredors i corredores, tant veterans
com arribats fa poc a aquesta pràctica esportiva.

flaixos d’esports

EL BÀSQUET PRAT, CAMPIÓ DE LA COPA ADECCO PLATA
El Club Bàsquet Prat ha fet història en proclamar-se, per primera vegada, campió de la Copa Adecco Plata en derrotar (79-83 )
el Fuenlabrada al Pavelló Fernando Martín de Madrid, el 2 de febrer passat (foto dreta). L’Ajuntament va oferir una recepció
oficial a l’equip (foto esquerra; a la imatge, d’esquerra a dreta: Carles Duran, entrenador; Lluís Tejedor, alcalde del Prat;
Arseni Conde, president; Roger Vilanova, capità, i José Luis Olivera, regidor d’Esports). Vídeo a www.elprat.tv
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JOCS DEL MÓN
DUATLÓ
Els equips masculí i femení del CN Prat-Triatló s’han proclamant
subcampions de Catalunya en el marc de la competició
disputada al parc Nou del Prat, en una prova de duatló que
combinava ciclisme i cursa a peu. Vídeo a www.elprat.tv

La pista d’atletisme Moisés Llopart del CEM Sagnier va
acollir a principis de febrer la jornada Jocs del Món,
on prop de 200 infants de primer i segon de primària
de les escoles Pompeu Fabra, Bernat Metge i Charles
Darwin van descobrir com són els jocs que es practiquen
en altres indrets del món. Vídeo a www.elprat.tv
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