revista d’informació local

prat
el

194

#

octubre

2014

La Capsa torna a obrir
portes el 10 d’octubre
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[ 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 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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Comença un nou curs escolar a la ciutat.
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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
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“Estiu al Prat”
fresc i solidari
L’Ajuntament ha garantit dos àpats diaris
durant aquest estiu als menors en risc

Les activitats del programa “Estiu al Prat”
han registrat enguany més de 6.700 inscripcions d’infants i joves de la ciutat, que
han gaudit d’una variada oferta: colònies,
casals, campus esportius, teatre, art...
Esmorzar i dinar
Aquest any, de manera excepcional, els
Centres Oberts de la ciutat no han tancat durant l’agost i els deu primers dies
de setembre, com es feia fins ara. Aquesta
mesura ha volgut respondre a la situació
de vulnerabilitat que pateixen alguns
menors i les seves famílies a causa de la
crisi econòmica. Els infants participants
en aquestes activitats socioeducatives
han tingut garantits dos àpats diaris (un
esmorzar i un dinar).
Els menors beneficiaris d’aquesta mesura especial han estat 90 en els Centres
Oberts i 21 al campus del Club Bàsquet
Prat. Les famílies d’aquests infants i adolescents són totes usuàries dels Serveis
Socials municipals i presenten problemes de risc d’exclusió i de vulnerabilitat
social.
A banda del campus del CB Prat, els dos
Centres Oberts on s’han fet aquestes activitats estan situats a la plaça Orcasitas,
plaça Pirineus i als locals de l’entitat SAÓ
Prat, a l’antiga Escola del Parc.
El pressupost d’aquesta mesura ha
anat a càrrec de l’Ajuntament del Prat i
de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials de la Generalitat) a parts
iguals.
A més d’aquesta mesura extraordinària,
al juliol s’han realitzat les habituals activitats socioeducatives, en les quals han
participat 220 menors d’entre 3 i 16 anys
que també han tingut accés a dos àpats
diaris en el marc de les activitats infantils
i juvenils que ofereix la ciutat, becats pels
Serveis Socials municipals

❧
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F

a gairebé 20 anys que La Capsa va obrir les portes per primer cop. Va ser un mes de juny de 1995, quan molts
dels pratencs i pratenques que ara estan a la quarantena d’edat eren uns joves amb ganes de descobrir, de
crear, d’aprendre, de gaudir, de trobar-se. Per a ells, La Capsa va ser un lloc aglutinador d’idees, de creativitat,
va ser un lloc on es van vincular diversos elements, un lloc catalitzador de la creació i del fet musical.

La Capsa torna, remodelada,
modernitzada, però amb el
seu vell esperit: el de ser un
aglutinador del fet musical
per a la gent del Prat.

Entre aquella generació i l’actual, hi ha gent de moltes edats que ha viscut i que viurà La Capsa de diverses
maneres. Aquells que van fer-se adults amb ella, ara, l’esperen amb noves expectatives, i potser amb una mica
de melangia. Els més joves, els que ara tenen entre 16 i 18 anys, la descobriran, perquè malgrat que La Capsa
no ha deixat de programar activitats a través de les xarxes socials, en els darrers anys no s’ha pogut disposar
de l’equipament. També hi ha el grup d’edat que està en els 30, que l’han conegut i que ara volen reprendre
amb il·lusió aquesta vella relació.
Els gairebé 20 anys de La Capsa han estat molt fructífers; els amants de la música del Prat hi han trobat les
condicions necessàries per formar-se, per produir sinergies amb altres persones o grups, per crear. Al Prat s’ha
estimulat la creació musical i, fruit d’això, tenim nombrosos músics que han sorgit a la nostra ciutat.
Ara, per fi, podrem tornar a entrar a La Capsa. Us hi esperem a partir del proper dia 10 d’octubre. La Capsa
torna, remodelada, modernitzada, però amb el seu vell esperit: el de ser un aglutinador del fet musical per a la
gent del Prat. I si això és una bona notícia, encara en tinc una altra, i és que comença la Festa Major. Pratencs
i pratenques, us desitjo molt bona Festa Major!

Lluís Tejedor
L’alcalde

Benvinguts de nou a La Capsa

H

ace casi 20 años que La Capsa abrió sus puertas por primera vez. Fue un mes de junio de 1995, cuando
muchos de los y las pratenses que ahora están en la cuarentena eran jóvenes con ganas de descubrir, de
crear, de aprender, de disfrutar, de encontrarse. Para esa generación, La Capsa fue un lugar aglutinador de
ideas, de creatividad, donde se vincularon varios elementos, un lugar catalizador de la creación y del hecho
musical.

La Capsa vuelve, remodelada,
modernizada, pero con su
viejo espíritu: el de ser un
aglutinador del hecho
musical para la gente de
El Prat.

Entre aquella generación y la actual, hay gente de muchas edades que ha vivido y que vivirá La Capsa de
diversas maneras. Aquellos que se hicieron adultos con ella, ahora, la esperan con nuevas expectativas, y tal
vez con un poco de melancolía. Los más jóvenes, los que ahora tienen sobre los 16 o 18 años, la descubrirán,
porque, a pesar de que La Capsa no ha dejado de programar actividades a través de las redes sociales, no
ha contado con el equipamiento físico en los últimos años. También está ese grupo de edad, sobre los 30,
que la ha conocido y que ahora quiere retomar con ilusión aquella vieja relación, seguramente añorada.
Son casi 20 años fructíferos, en los que los amantes de la música de El Prat han encontrado en La Capsa las
condiciones necesarias para formarse, para producir sinergias, para crear. En El Prat se ha estimulado la creación musical. Fruto de ello son los numerosos músicos que, en sus múltiples formas, han surgido en la ciudad.
Ahora sólo queda volver a entrar. Os esperamos a partir del próximo día 10. La Capsa vuelve, remodelada,
modernizada, pero con su viejo espíritu: el de ser aglutinador del hecho musical para la gente de El Prat. La
otra buena noticia es que empieza la Fiesta Mayor. Pratenses, ¡¡os deseo muy buena Fiesta Mayor!!
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Les 4 claus
[1]
Després de cinc anys
impulsant projectes
culturals arreu de la ciutat,
La Capsa reobre el seu
edifici el 10 d’octubre amb
més i millors serveis.

[2]
La Capsa s’ocupa de la
música, l’audiovisual i el
fet sonor des d’una visió
àmplia i creuant múltiples
disciplines artístiques.
EL PRAT

[3]
El renovat equipament
acollirà la formació en
música moderna de l’Escola
Municipal de Música del
Prat, la seu central de la qual
es troba a Torre Balcells.

[4]
La Capsa ha fonamentat
bona part del seu projecte
en una activa presència a
Internet, a través del web
www.lacapsa.org i a les

diferents xarxes socials.

L

La Capsa reobre
el 10 d’octubre

a Capsa reobrirà les seves portes el 10
d’octubre, després de 5 anys de tancament per sotmetre’s a una profunda
renovació. Des que va obrir, el juny de
1995, La Capsa ha esdevingut un referent de la música, les arts emergents i
un espai de referència per a la gent jove
de la ciutat. Més enllà del Prat, La Capsa es va situar com una de les sales de
concerts de referència en els circuits de
música independent.
Al maig de 2009, amb motiu de les
afectacions per les obres de construcció d’una parada de la línia L9 del metro
davant l’equipament, La Capsa va tan-

car per reformar l’edifici tot millorant els
seus serveis i instal·lacions, i va iniciar
una nova etapa treballant en diversos
indrets de la ciutat, sense un edifici de
referència.
Des de 2009, La Capsa ha col·laborat
i acompanyat més d’un centenar de
projectes musicals i ha col·laborat amb
nombrosos projectes i col·lectius de la
ciutat.
Les millores a l’edifici
El renovat edifici de La Capsa presentarà
importants millores funcionals i tècniques. Així, passarà de 3 a 8 bucs d’assaig,
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alguns dels quals seran esporàdics i altres en residència, durant períodes limitats de temps. Als bucs, s’hi podrà accedir les 24 hores del dia, els 7 dies de la
setmana.
L’estudi de so s’ha canviat d’ubicació,
ara és més gran i està preparat per poder oferir streaming (difusió en continu
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per Internet) així com enregistrament
d’àudio i vídeo dels directes.
La sala de concerts ha rebut un acurat
tractament acústic, mentre que tots els
espais de l’edifici s’han insonoritzat.
Finalment, la renovació de l’edifici ha inclòs l’adequació de totes les instal·lacions
(electricitat, aigua, alarmes, wifi...), la cli-

matització de tots els espais, l’ampliació
i millora de la zona de cuina i del servei
de bar i la millora de l’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda amb la
instal·lació de l’ascensor i intervencions
als lavabos. Pel que fa a la zona exterior
de La Capsa, la pl. Joan Garcia Nieto ha
estat de nou urbanitzada

❧

Inauguració de La Capsa

El projecte cultural de La Capsa

[ Divendres 10 d’octubre, a les 19
h: portes obertes a l’equipament
i actuacions a la terrassa

El projecte cultural de La Capsa, basat en la música, l’audiovisual i el fet sonor,
vol facilitar l’aprenentatge, l’experimentació, la creació i l’expressió artística a les
persones i col·lectius que s’hi acostin i s’hi vulguin implicar. La Capsa continuarà
treballant de manera coordinada amb la ciutadania i la resta d’equipaments
culturals del Prat, basant el seu projecte en quatre àmbits de treball:

[ A partir de les 22.30 h: Grupo de
Expertos Solynieve + Los Mambo
Jambo + GzzZ Dj + Miqui Puig Dj
[ Dissabte 11 d’octubre a les
23 h: Bongo Botrako + Se
atormenta una vecina + Always
Drinking Marching Band
[ Diumenge 12 d’octubre,
a les 19 h: Jam Session

Laboratori
La Capsa serà la seu de l’Escola de Música Moderna: baix, guitarra elèctrica, bateria,
teclat, cant modern... Oferirà espais de formació, aprenentatge i experimentació, com
els bucs d’assaig esporàdics (lloguer per hores) o en residència (espais d’ús exclusiu
per períodes de temps limitats a partir d’una convocatòria pública). També farà
acompanyament a projectes musicals i creatius i projectes d’experimentació diversos.

Comunitat
El projecte seguirà treballant i donant suport a iniciatives ciutadanes
relacionades amb la música i engegant processos de treball, reflexió i creació
col·lectius, com el “Paraula de Dones”, el projecte “4 raons”, etc.

Documentació
Documentar, enregistrar i facilitar l’accés als processos de treball i creació és un
altre dels àmbits en què es desenvolupa el projecte. L’accés a aquests materials
es realitzarà a través de lacapsa.org i de les diverses xarxes socials en què
La Capsa té presència: Facebook, Twitter, Youtube, Soundcloud, Flickr...

Música en viu
La recuperació de l’edifici permetrà a La Capsa acostar de nou i de
forma regular propostes musicals interessants a la ciutat i facilitar i
mostrar a la ciutadania pratenca les propostes musicals locals.
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La pl. Joan
Garcia Nieto
ha estat
reurbanitzada.
A dalt a
l’esquerra, per
tal de garantir
un servei amb
un horari
més ampli,
les persones
usuàries podran
accedir 24 hores
al dia als serveis
de bucs d’assaig
mitjançant una
targeta d’accés.

Jordi Gili i Farrés

Juan Pedro Pérez Castro

Comença un curs
apassionant
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Tornem

La Festa Major posa punt final a l’estiu i marca el
veritable inici del curs escolar, però també del polític, un curs
polític que ha arrencat amb força amb la multitudinària, pacífica
i festiva celebració de la Diada Nacional de Catalunya, i amb
la mirada posada en la data de la consulta del 9 de novembre.
Més enllà del ball de xifres, enguany la celebració de la Diada ha
tingut un clar fet diferencial. A partir d’ara, ja ningú podrà parlar
de majories silencioses. Els que estem pel dret a decidir vàrem
omplir Barcelona. Els que ens volen negar aquest dret es varen
aplegar a Tarragona amb total llibertat. Les xifres donades per
la delegació del Govern espanyol parlen per si mateixes. Però,
com que encara hi ha interpretacions desviades, per posar les
coses al seu lloc, en democràcia no hi ha res millor que votar.

Acabat l’estiu, comença un nou curs, no només escolar.
La tornada dels nostres infants a les escoles coincideix amb
l’inici d’un període polític excepcionalment intens i interessant. A
ningú se li escapa que el conjunt d’esdeveniments que comencen
simbòlicament l’Onze de Setembre amb la celebració de la
Diada configuraran una tardor i un hivern políticament calents.

A nivell local, s’obre la cursa per les eleccions municipals
fixades per al darrer diumenge de maig de l’any vinent, una
cursa en la qual, ben segur, es barrejaran molts i molt variats
temes relacionats amb la ciutat i, inevitablement, també de caire
nacional. Sembla que la concurrència de candidatures pot ser
superior a la d’anteriors conteses electorals. També caldrà veure
si l’alcalde, actualment imputat pel cas de la FMC, es tornarà
a presentar per novena vegada, després de trenta-tres anys
al front de l’alcaldia, o bé, d’acord amb la filosofia del seu
partit, farà un pas enrere. Tot plegat fa que aquestes
properes municipals es presentin molt més obertes del que
estem acostumats.

L’Onze de Setembre, els catalans i les catalanes
reivindiquem el que som i la nostra voluntat de ser com a poble.
Enguany, però, volem subratllar la nostra denúncia i el nostre
rebuig per les situacions socialment injustes que es donen a
casa nostra, conseqüència d’unes polítiques tan equivocades per
afrontar la crisi que, simplement, la fan més greu i persistent,
una crisi que castiga especialment els sectors més febles, la gent
que viu o que vol viure del seu treball, i el jovent del nostre país.

Deia en començar que estem de Festa Major i
no podria acabar aquestes quatre ratlles sense felicitar i
agrair la feina que durant tot l’any, i especialment aquests
dies, fan totes les entitats de cultura tradicional i popular,
que fa més viva i participativa la Festa; saludar i animar
els impulsors de la colla castellera potablava; felicitar els
Amics d’El Prat pels 70 anys de la Xarxa d’Altaveus, i desitjar
a tothom una molt bona i participativa Festa Major.
www.ciuelprat.cat

En aquest Onze de Setembre en què commemorem
300 anys del final de la Guerra de Successió, els catalans
i les catalanes tenim l’oportunitat de reflexionar sobre el
nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure,
segura, pròspera, justa i honesta, especialment atenta al
benestar de tots i cadascun del seus ciutadans i ciutadanes.

Davant aquesta situació, els que defensem posicions
polítiques d’esquerra no hem de permetre cap pas enrere en
drets socials i treballarem per defensar valors com la llibertat,
la igualtat i la solidaritat, valors que va costar molts anys assolir
i pels quals van lluitar els nostres avis i els nostres pares.
I després de la Diada, la Festa Major. Aquests dies
de finals de setembre de cada any ens fan més fàcil la tornada
a la realitat postvacacional de què parlàvem: uns dies de festa
amb molt de color i amb molta personalitat, amb activitats
per a tothom i que ens donen, si més no, l’oportunitat de
sortir al carrer per gaudir de la ciutat. Bona Festa Major!
@PerezJP_

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Rafael Duarte Molina

No queremos elegir

Tardor calenta?

¿Quieres más a papá o a mamá? ¿Con cuál de los dos
te quedarías? Estas preguntas son tramposas y manifiestamente
injustas. Si hacemos esta pregunta a la inmensa mayoría de los
niños dirán que, en mayor o en menor medida, quieren a sus dos
progenitores y que hacerlos elegir es en sí mismo un atropello.

Un cop passat l’estiu comencem a sentir parlar
de “tardor calenta”. Aquesta expressió sol fer referència
a una sèrie d’esdeveniments polítics i socials que han
quedat com a suspesos en l’època estiuenca però
que es reactiven amb força a partir de setembre.

La consulta separatista de CiU, ERC e ICV pretende
hacerte elegir entre un sentimiento y otro, cuando la gran mayoría
de catalanes nos sentimos tan catalanes como españoles. Sólo
busca hacer que ambos sentimientos dejen de ser plenamente
compatibles para ser antagónicos. Persigue el enfrentamiento
entre territorios que han mantenido históricamente una buena
relación de colaboración y unidad. Sólo pretende diferenciar entre
“buenos y malos” catalanes.

Doncs sí, segurament tindrem una tardor calenta.
Molts temes es dirimeixen aquests mesos, començant per la
consulta prevista el 9 de novembre, data que suposarà un
abans i un després per a la política catalana, i seguint per les
diverses informacions i notícies que se succeeixen dia rere dia,
des del cas Pujol fins a la irrupció de noves forces polítiques
que poden alterar el panorama electoral i institucional.

Además, la consulta está fuera del marco legal
español, fuera de nuestra Constitución, tal y como ha señalado
recientemente el Tribunal Constitucional. Aunque parezca
una perogrullada, recuerdo que los demócratas tenemos que
cumplir la ley. No hay democracia sin respeto a la ley. Aunque el
presidente del Gobierno quisiera celebrar esta consulta no podría
impulsarla. La soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo
español. No existen soberanías locales, provinciales o regionales.
Por eso vamos a impedir que se celebre.
Juntos ganamos todos y separados todos perdemos.
No concebimos Catalunya fuera de España ni de Europa. No
aceptamos este chantaje infantiloide cuya finalidad es desviar
la atención de los problemas reales que tiene Catalunya: paro,
bancarrota, corrupción y falta de un gobierno autonómico sólido.
La propuesta de los separatistas nos lleva al abismo económico, a
la fractura cultural, al enfrentamiento social e histórico.

Des d’aquí tindrem temps de parlar de tot això, com
també de comprovar si la situació econòmica s’encamina
a una certa recuperació, com afirmen repetidament els
portaveus del govern, o continua sense ser capaç de generar
noves ocupacions i, per tant, sense expectatives reals de
millora social.
Fins a aquest moment gaudirem d’uns dies de calma en
la nostra Festa Major, que, com cada any, omplirà els carrers de
gresca i celebracions però sobretot de ciutadans i ciutadanes
que ocuparan pacíficament la ciutat. Coincidint en el temps
i en el marc de l’activitat musical, a banda de les activitats
previstes per a la Festa Major, tindran lloc la inauguració de La
Capsa i la celebració, en el parc Nou, del festival Esperanzah!

No vamos a permitir que nadie tenga que elegir entre
papá o mamá. La inmensa mayoría queremos a los dos…

Molts i bons motius per deixar, per uns dies,
aparcades les preocupacions i poder sortir al carrer a
participar d’algunes d’aquestes activitats. Segurament
ens veurem per algun carrer del Prat (o en el Xiringuito
d’ICV-EUiA si passeu pel recinte on s’ubiquen les
atraccions) i podrem desitjar-nos... bona Festa Major!

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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vida pratenca

BONA TEMPORADA DE PLATJA, MALGRAT UN CLIMA VARIABLE

OFRENA PER LA DIADA

EL PRAT
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Un any més, els actes oficials de la Diada Nacional de Catalunya
se celebren al Prat el dia 10 de setembre, amb una ofrena
floral de representants polítics i d’entitats al monument de
la pl. Mestre Estalella. També hi va haver ball de sardanes
amb la Cobla Baix Llobregat. Vídeo a www.elprat.tv

Malgrat que l’estiu ha estat variable des del punt de vista
meteorològic, la temporada de platja al Prat ha estat bona,
amb una qualitat de l’aigua excel·lent, segons han registrat
les analítiques periòdiques de l’Agència Catalana de l’Aigua.
La platja ha estrenat enguany el sistema de zona verda
d’aparcament i ha acollit més de 200 activitats organitzades
per l’Ajuntament i les guinguetes. Vídeo a www.elprat.tv

14
FOTO: FRANCISCO VALVERDE

MÉS CAVALLS A CAL TET
UNA NUTRIA EN EL DELTA
Los últimos días de julio y primeros de agosto se observó una
nutria en el tramo final del río Llobregat. Hacía 60 años que no se
observaba este animal en el delta del Llobregat, lo que supone
un indicativo de la recuperación de la calidad de sus aguas.

El Consorci del Delta del Llobregat ha portat a l’espai
natural de Cal Tet tres eugues i un poltre de la raça de
la Camarga, procedents dels Aiguamolls de l’Empordà.
Aquests cavalls estan molt ben adaptats a la pastura en
camps inundats i la seva alimentació permet controlar la
vegetació, diversificar els hàbitats i afavorir la biodiversitat.

vida pratenca

LA POLICIA LOCAL ESTRENA DOS QUADS
En el marc de la renovació del seu parc mòbil,
la Policia Local del Prat ha començat a fer servir
aquest estiu dos quads. Aquests vehicles lleugers
permeten accedir a indrets com la platja i també
a zones naturals, entorn fluvial i espais agrícoles
del municipi, per reforçar-ne la vigilància.

INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
El 13 de setembre passat es va inaugurar l’Escola Municipal
de Música del Prat, al Centre Cultural Torre Balcells, amb una
jornada de portes obertes i diverses activitats, tallers i actuacions
musicals a la pl. Pau Casals. Vídeo a www.elprat.tv
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RECTA FINAL DE LAS OBRAS EN PL. CATALUNYA
Si no surgen imprevistos, a finales de este año acabarán las obras de reurbanización de la superficie de la plaza de Catalunya
(foto de la izquierda), así como las del aparcamiento municipal subterráneo (foto de la derecha). La empresa municipal
de vivienda y aparcamiento, Prat Espais, avisará oportunamente de la comercialización de las plazas del párking.

14

Cuando
chutar
molesta
No se puede jugar a
pelota en cualquier
lugar de la ciudad, sino
en espacios indicados
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Jugar a pelota en plazas y parques que
no están pensados para acoger esta actividad puede provocar molestias al resto
de personas que los utilizan. Pasarse una
pelota entre medio de gente que pasea,
o chutar contra la pared de un edificio de
viviendas o de un equipamiento como
una biblioteca son dos ejemplos de estas
actividades que habría que evitar y que
pueden comportar una sanción. De hecho, existen lugares en El Prat en los que
esta prohibición está señalizada.
Cuando jugamos al fútbol o al baloncesto, o practicamos el skate o las carreras en
bicicleta, hay que tener presente si nuestra
actitud provoca molestias. Según los regis-

Los patios abiertos de las escuelas son una buena opción para practicar deporte en la ciudad.

tros de quejas de la Policía Local, los juegos de pelota son los que más molestan a
la ciudadanía en los espacios públicos.
Patios abiertos
El Prat dispone de lugares adecuados

para practicar estos deportes, como los
patios abiertos de las escuelas, accesibles
todo el año los fines de semana y festivos,
de 10 a 20 h. Se puede consultar la lista
de patios abiertos en el apartado Viure/
Educació del web www.elprat.cat

❧

La fibra òptica, a bon
ritme
[ La companyia Movistar
ja ha instal·lat fibra òptica
en unes 7.000 llars i locals
del Prat i a finals d’octubre
oferirà contractar el servei.
El desplegament total podria
completar-se a finals d’any.]
Plànol turístic del Prat

El litoral
de El Prat,
protegido
Declarado ZEPA marina
por el Ministerio
El Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente ha declarado 39 nuevas ZEPA (zonas de especial protección
para las aves) marinas. Entre las nuevas
zonas está la plataforma marina situada
frente al litoral de El Prat, que en 2006
había quedado fuera de la red Natura
2000 designada por la Generalitat. Esta
declaración obliga a que, ante cualquier
actuación o infraestructura, se exijan más
garantías en cuanto a posibles impactos
y una evaluación ambiental más rigurosa
a la hora de justificarla.

El Ministerio también se ha comprometido a aprobar en un plazo máximo
de dos años los planes de gestión para
cada una de las ZEPA marinas. Estos planes establecen las medidas de conservación adecuadas para responder a las
necesidades ecológicas de las especies
de aves por las que se declaran zonas
protegidas.
Aves
amenazadas
Las aves marinas se encuentran entre
las más amenazadas del planeta porque
se enfrentan a capturas accidentales, a
la contaminación del mar y a la proliferación de infraestructuras diversas en el
litoral.
Con esta declaración se garantiza la protección de la fauna que habita el litoral
pratense. Una de estas aves es la gaviota
de Audouin (gavina corsa en catalán), especie amenazada que desde hace unos
años cría en el delta del Llobregat

❧

[ L’Ajuntament ha editat el Plànol
Turístic del Prat de Llobregat
(en pdf a través del codi QR que
acompanya aquest text), un nou
element d’informació que dóna
visibilitat als principals actius i
atractius del municipi.]
Premis Delta a les Millors
Iniciatives Empresarials
[ El Prat organtiza enguany els
Premis Delta a les Millors Iniciatives
Empresarials, en què poden participar
empreses que hagin iniciat la seva
activitat entre l’1 de gener de 2009
i el 31 de desembre de 2013 i que
tinguin el domicili social o l’activitat
econòmica a qualsevol del següents
municipis: Castelldefels, Gavà,
Viladecans, Begues, Sant Climent,
Sant Boi i el Prat. Les empreses
interessades podran presentar
candidatures a partir del 20
d’octubre i fins el 12 de desembre a
qualsevol d’aquests municipis.
www.economia.elprat.cat .]
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5a Fotofesta
a Jardins
de la Pau
El centre cívic acollirà
el 25 d’octubre la festa
on la fotografia és la
protagonista a la ciutat

El dissabte 25 d’octubre, a partir de les 17
h, el Centre Cívic Jardins de la Pau acollirà
la cinquena edició de la Fotofesta, tot un
seguit d’activitats amb el denominador
comú de la imatge com a protagonista.
Entitats i grups com l’Agrupació Fotogràfica Prat, els Spotters Barcelona - El
Prat, els IGPrat, Uikú i alumnes dels tallers
de fotografia del centre, ens oferiran diferents propostes que podreu anar veient
durant tot el mes d’octubre a diverses
ubicacions de la ciutat.
Aquest any comptarem amb la fotoexperiència del fotògraf naturalista Joan
de la Malla.

Imatge de l’anterior edició de la Fotofesta.

Clic Prat
En el marc de la 5a Fotofesta s’inaugurarà
al Centre Cívic Jardins de la Pau
l’exposició de la selecció de fotografies
del 12è concurs fotogràfic de Festa Major. S’hi farà públic el veredicte dels gua-

nyadors/es de les diferents categories i
es lliuraran els premis.
Totes les activitats són gratuïtes i tenen un aforament limitat. Més informació www.ccjardinspau.org i al correu
foto@ccjardinspau.org

❧
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El 16 d’octubre, prova de
sirenes
[ El dijous 16 d’octubre es tornarà
a fer al Prat una prova de sirenes
de risc químic. Més informació a
http://www.gencat.cat/interior/
riscquimic.]

El Punt Solidari amplia el
servei a 120 famílies més
[ El Punt Solidari del Prat ha ampliat
el servei a 120 famílies més. D’aquesta
manera cobreix la llista d’espera que
hi havia i encara té places lliures. Des
d’aquest mes de setembre es dóna
servei a un total de 300 famílies.]
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Paraula poètica amb
Alfonso Alegre Heitzmann

Imatge de PIROUETTE en re menor, anterior espectacle de Múcab Dans.

[ El 29 d’octubre, a partir de les
19 h, el Cèntric acollirà una xerrada
del poeta, assagista i exprofessor
de l’Institut Baldiri Guilera, Alfonso
Alegre Heitzmann. L’acte comptarà
amb exalumnes d’Alegre.]

Beca d’escenografia
interactiva: la tecnologia
al servei de l’escena

Retirada la palmera de la
pl. Església

Es prepara una peça amb quatre intèrprets del Prat

[ L’Ajuntament ha retirat la gran
palmera situada davant de la
parròquia de Sant Pere i Sant Pau, a
la pl. Església. Aquesta mesura s’ha
pres després d’observar que patia
podridures que en feien perillar
l’estructura.]

El col·lectiu Múcab Dans, guanyador de
la 1a beca d’escenografia interactiva del
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, ha
començat a treballar en “Bulb”, projecte
que culminarà amb la presentació d’una
peça al maig de 2015. L’obra comptarà
amb la participació de quatre intèrprets
del Prat escollits en un càsting els dies

3 i 4 d’octubre. “Bulb” vol posar la tecnologia al servei de l’escena, cercant
noves formes de representació a través
d’elements quotidians i suports interactius, on l’escenografia varia segons la intervenció dels intèrprets

❧

Més informació a www.ccriberabaixa.cat

El Prat serà escenari
d’una gran tardor musical
A la reobertura de La Capsa se sumen esdeveniments com el festival Esperanzah!,
l’inici d’activitat de l’Escola Municipal de Música, concerts diversos al Cèntric, etc.

Quan hagi acabat la Festa Major d’aquest
any, amb tota la seva àmplia i variada
oferta musical, la ciutat no quedarà pas
callada. De fet, el Prat viurà una completa
tardor musical. La reobertura de La Capsa
tornarà a posar la seva sala de concerts en
el circuit musical català. A banda de les actuacions previstes amb motiu de la inauguració de l’equipament (vegeu pàgina
11), aquest mes d’octubre podrem gaudir
de l’Unboxing Sound (Pina, Nev.era, Xtrngr i Lapsus Dj’s) el dia 18; del pratenc Xavi
Alias amb el seu disc La set de la balena el
dia 24, o de la Nit d’Ànimes el dia 31.
Esperanzah!, del 17
al 19 d’octubre
Un dels plats forts de la tardor musical
pratenca serà el festival Esperanzah!,
que torna al parc Nou els dies 17, 18 i
19 d’octubre. Hi actuaran, entre d’altres,
Manu Chao, La Ventura, Txarango, Calima,
Microguagua, Kimbala... i diverses bandes
del Prat.
També s’hi parlarà d’economia solidària,
es faran les olimpíades de pagès, documentals, xerrades... Tota la informació a
www.esperanzah.cat.
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Altres escenaris
Per la seva banda, el Cèntric continua
amb la seva programació d’actuacions
musicals, entre les quals destaquen
l’Orquestra Gèrminans (12 d’octubre),
l’òpera Orfeo, de Monteverdi (19
d’octubre) o l’Orquestra Camera Musicae
(2 de novembre).
Els diferents conjunts de l’Escola Municipal de Música, amb diversos estils i
instruments, també començaran la seva
activitat.
Trobareu tota la informació musical
d’aquesta tardor a l’Agenda del web municipal www.elprat.cat

❧

Manu Chao
(a dalt) i
Txarango
són dos dels
plarts forts
del festival
Esperanzah!
d’aquest any.
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El apartado visual de la campaña se denomina “Situacions amb tracte” y recrea seis situaciones, en imágenes y un escrito,
protagonizadas por seis personas mayores de nuestro municipio. Sobre estas líneas aparece la primera “Situació amb tracte”, y en
sucesivas revistas irán apareciendo el resto. Las personas que aparecen en “Situacions amb tracte” son reales, con sus historias
reales, y son un ejemplo de lo que es un buen trato a las personas mayores.

Campaña de prevención de los
maltratos a personas mayores
El Ayuntamiento de El Prat impulsa la campaña de sensibilización “Tracta’m bé”, que
quiere concienciar a toda la población sobre un problema a menudo oculto y silencioso

El Ayuntamiento de El Prat ha puesto
en marcha la campaña Tracta’m bé, que
quiere sensibilizar a toda la ciudadanía
sobre la violencia que sufren algunas
personas de edad avanzada. Se trata de
un fenómeno poco conocido, silencioso
y escasamente detectado, del que la sociedad no es suficientemente consciente.
La campaña transmite un doble mensaje: por una parte, denunciar y ayudar a
identificar situaciones de maltratos y, por
otra, fomentar el buen trato y los valores
positivos hacia las personas mayores,
como vía para prevenir situaciones de
maltrato.

Objetivos de la campaña:
[ Sensibilizar a la población sobre el
problema de los maltratos a las personas
de edad avanzada
[ Dar a conocer los diferentes tipos de
matrato (físico, psicológico/emocional,
sexual, negligencia, económico, institucional y vulneración de derechos)
[ Acabar con los prejudicios y estereotipos asociados a las personas mayores
[ Reivindicar el papel activo de las personas de edad avanzada en nuestra sociedad y el derecho a su autodeterminación
[ Difundir valores positivos, de cuidado
y respeto, hacia estas personas

[ Favorecer el cambio social respecto al
trato a este colectivo
Relatos con trato
La campaña Tracta’m bé gira alrededor
de 12 cuentos escritos por trabajadoras
sociales de la comarca del Solsonès, donde nació la idea de esta campaña. Los
relatos se difundirán entre los centros
de servicios sociales, casals de personas
mayores, residencias y centros de día,
centros sanitarios, biblioteca y otros puntos de interés. También se hará difusión
de estos relatos a través de las diferentes
redes sociales

❧
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Primer dia de classe a l’Institut Baldiri Guilera.

L’Ajuntament renova la seva
28
aposta per l’educació pública
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Importants inversions municipals en els centres educatius i múltiples accions
d’acompanyament a la comunitat educativa marquen l’inici del curs 2014-2015 al Prat

Fa pocs dies que ha començat el curs escolar 2014-2015. Al Prat s’han escolaritzat 581 infants de 0 a 3 anys; 642 nens/es
a P3; 5.080 a la resta d’educació infantil i
primària; 582 a 1r d’ESO, i 1.689 a la resta
de l’educació secundària obligatòria.
Al batxillerat s’han matriculat 552
alumnes, mentre que a cicles formatius
ho han fet 1.230. El total d’alumnes escolaritzats s’ha incrementat en relació al
curs passat.
Principals novetats
del curs
El curs s’inicia amb un nou projecte educatiu a la ciutat, el de l’Escola del Prat de
Llobregat 1, que es va presentar el pas-

sat 10 de setembre a les famílies en una
jornada de portes obertes que va comptar amb molta participació.
L’altra gran novetat del curs és la posada en marxa de l’Escola Municipal de
Música del Prat, que el passat 13 de setembre celebrava la seva inauguració.
La seu central de l’escola està ubicada
al Centre Cultural Torre Balcells i compta amb tres seus més: La Capsa, l’Escola
Jacint Verdaguer i l’Escola del Prat de
Llobregat 1.
Altres novetats del curs són l’obertura
d’un nou grup de P3 a l’escola Charles
Darwin i un de P4 a la Joan Maragall,
per tal de donar resposta a les necessitats d’escolarització. També cal destacar

la creació del grup de nadons (infants
de 4 a 12 mesos) a l’escola bressol municipal Sol Solet, que equipara així els
seus serveis als de les altres tres escoles
bressol municipals. Aquest és el primer
curs en què s’aplica la tarifació social en
totes elles, amb l’objectiu de determinar
l’import de matrícula segons el nivell
de renda familiar i el nombre de membres. El 40% de les famílies han sol·licitat
aquesta tarifació.
En la formació professional destaca
l’increment d’oferta de cicles formatius
de grau mitjà a l’Institut Ribera Baixa. El
nou cicle de producció agroecològica
comptarà amb un espai a la finca agrícola de Cal Tudela, cedida al centre per

educació
OBRES DE MANTENIMENT

Aprofitant el període de
vacances escolars, l’Ajuntament
del Prat ha destinat 590.000 euros
a obres de millora en diversos
centres educatius de la ciutat

NOVETATS

La nova Escola Municipal
de Música i el projecte de
l’Escola del Prat de Llobregat
1 són algunes de les principals
novetats del curs

TARIFACIÓ SOCIAL

Aquest és el primer curs en
què s’aplica la tarifació social
a totes les escoles bressol
municipals de la ciutat
L’escola bressol municipal Sol Solet ha creat un grup de nadons (infants de 4 a 12 mesos).

d’electricitat, gas i aigua dels centres
i poder-ne conèixer així el consum en
temps real. Aquesta eina permetrà ser
més eficients en l’ús de l’energia i reforçarà la important tasca d’estalvi que està
fent la comunitat educativa. Recordem
que, dins del Pla d’Actuació d’Estalvi
Energètic (PAES) del Prat, la meitat dels
estalvis aconseguits per les escoles revertirà durant dos cursos escolars en el
propi centre.
Reutilització
de llibres

L’Escola del Prat de Llobregat 1 inicia un nou projecte educatiu.

l’Ajuntament per a ús docent. L’altre cicle nou és el de perruqueria i cosmètica capil·lar, amb el suport econòmic de
l’Ajuntament.
Manteniment i
millores als centres
Aprofitant el període de vacances escolars, l’Ajuntament del Prat ha destinat
590.000 € a obres de millora als centres

educatius de la ciutat. D’entre totes les
obres destaquen la millora de la impermeabilització de cobertes, pintat integral, reforma de les instal·lacions d’aigua
i calefacció, revisió d’enllumenats exteriors, reformes d’espais per adequar a
les necessitats actuals dels centres, revisió de la pavimentació dels accessos
i altres actuacions. També s’ha aprofitat
l’estiu per monitoritzar els comptadors

Aquest curs es consolida l’aposta de tota
la comunitat educativa del Prat pels projectes de reutilització de llibres de text,
en el marc del projecte SORELL (Sostenibilitat i Reutilització de Llibres).
Els projectes estan en funcionament a
la totalitat dels centres públics de la ciutat i són possibles gràcies al compromís
de les AMPA i dels claustres i a la contribució voluntària de moltes famílies que
hi dediquen moltes hores de treball.
Els projectes de reutilització dels centres del Prat fan possible que la família
pugui estalviar fins a un 80% del preu, en
funció dels anys que porti en funcionament el projecte al centre i el compromís
[segueix a la pàgina 30]
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[ve de la pàgina 29]

Lliçó inaugural i reconeixements
El 4 de setembre es va celebrar al Cèntric l’acte inaugural del curs 20142015, amb la lliçó inaugural “La nostra educació: el nostre futur”, a
càrrec de Joan Manuel del Pozo, professor i síndic de la Universitat
de Girona (la podeu veure a www.elprat.cat/educacio).
Durant l’acte es va fer un agraïment i reconeixement públic al professorat
i a les AMPA que fa 25 anys que porten a terme la seva tasca als centres
educatius de la nostra ciutat i a l’alumnat d’educació postobligatòria amb
millors resultats acadèmics, per l’esforç efectuat durant la seva trajectòria.
Aquests/es alumnes van ser Laia Lorenzo, alumna de l’Institut Salvador
Dalí (millor nota de batxillerat); Paula Carbó, del Salvador Dalí (millor
nota de les PAU); Jennifer Giménez, del Ribera Baixa (millor nota de cicles
formatius de grau mitjà), i Jorge Santiago, de l’Illa dels Banyols (millor
nota dels cicles formatius de grau superior). Vídeo a www.elprat.tv

que mostrin les famílies. Al Prat hi ha centres amb una llarga tradició en la reutilització dels llibres que fins i tot fa possible
que l’estalvi sigui encara més alt.
Els projectes de reutilització de llibres
estan força estesos a Catalunya, però el
projecte SORELL del Prat té particularitats, ja que es tracta d’un projecte de ciutat, construït conjuntament per tots els
sectors de la comunitat educativa i que
posa especial atenció en el treball dels
valors, més enllà de l’estalvi econòmic.
Programa d’activitats
i serveis educatius
L’Ajuntament ha tornat a oferir als centres educatius el catàleg El Prat Educa,
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El professor Joan Manuel del Pozo va ser l’encarregat d’oferir aquest any la lliçó inaugural
del curs.

Les alumnes Jennifer Giménez, Laia Lorenzo i Paula Carbó, amb
la regidora d’Educació, Pilar Eslava, i l’alcalde, Lluís Tejedor.

Dues membres de l’AMPA Salvador Dalí reben el reconeixement pels 25 anys de
funcionament de l’entitat.

Reconeixement al professorat amb 25 anys de docència a la
ciutat. D’esquerra a dreta: Delfina Baró Lladós (Institut Ribera
Baixa), Eva García Toledano i Isabel Peinado Aranda (Salvador
Dalí) i Magdalena Ortega Palenzuela (Escola del Parc).

educació
amb tot d’activitats i serveis per complementar la tasca educadora en temes com el coneixement de la ciutat i
l’entorn, lectura, activitats artístiques,
anglès, participació, civisme, sensibilització en clau de gènere, pau i solidaritat,
esports, educació, salut, educació viària,
orientació professional...
Aquestes activitats es desenvolupen
majoritàriament en horari lectiu. El curs
passat s’hi van registrar 50.888 inscripcions amb una gran participació de tots
els centres docents del municipi.
Acompanyament
a l’escolaritat
Es renova el compromís de l’Ajuntament

en els programes, serveis i activitats de
suport a les famílies i als centres educatius que tenen com a objectiu millorar
l’èxit educatiu dels infants i joves.
En aquesta línia, l’Ajuntament incrementarà l’oferta de grups de reforç escolar (tallers d’estudi assistit).
L’acompanyament a les famílies a través del programa de formació (PRATfamílies), el suport als joves en el procés d’orientació i tria dels seus estudis,
l’impuls dels programes de diversificació
curricular i d’aprenentatge continuaran endavant aquest curs (assessoria
d’orientació acadèmica a El Lloro, Mart
XXI —UPC—, Connecta Jove, tastet de
cicles formatius de grau mitjà, JOAP, PDC

Aplicació de la
LOMCE
Aquest curs serà el primer d’aplicació de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE), coneguda com a “Llei Wert”, que va ser
aprovada a finals de l’any 2013 i es posarà en marxa de forma progressiva a
tot l’Estat espanyol. Aquest curs 2014-15, i pel que se sap en aquests moments,
començarà per 1r, 3r i 5è de primària i amb canvis als itineraris formatius de
finals de l’ESO. El currículum, que entre altres aspectes concreta els objectius
i continguts, està pendent de ser aprovat pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat, que ha tingut menys grau d’autonomia que amb lleis anteriors
a l’hora d’elaborar-lo. Hi haurà canvis de nomenclatura i en la càrrega horària
de les assignatures, desapareix l’assignatura d’educació per a la ciutadania
i apareixen la d’educació en valors socials i cívics i la religió com a matèries
avaluables. També hi haurà variacions pel que fa a les avaluacions i la prova
diagnòstica que realitzava l’alumnat a 4rt, que a partir d’ara es farà a 3r.

Polèmica
Aquest nou marc normatiu no està exempt de polèmica. Ascpectes com els
de promoure més quotes de privatització del sistema, la desaparició de les
competències dels consells escolars, la càrrega contra el model d’immersió
lingüística o la segregació d’alumnes són, entre d’altres, motius de preocupació
i malestar entre la comunitat educativa des de la seva aprovació.

Ciutat del Prat, etc). En coordinació amb
la secció de serveis socials, es continuarà
fent suport als joves que acabin l’ESO
sense acreditació i es farà suport als joves
i als centres de postobligatòria (programes Passarel·la i BASSA).
Subvencions
i ajuts
La dotació econòmica per a subvencions
per a fons de llibres de text dels centres
educatius ha crescut fins arribar a 50.000
€, i s’ha incrementat en un 50% la subvenció per a projectes educatius tant de
centres com d’AMPA
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Vídeo a www.elprat.tv

El projecte LECXIT
de lectura necessita
persones
voluntàries
Aquest serà el quart curs en què
l’Ajuntament dóna suport a la
iniciativa LECXIT, projecte que
treballa la competència lectora
com a element clau per afavorir un
procés escolar d’èxit. És per això
que calen persones voluntàries que,
en horari extraescolar, dediquin una
hora a la setmana a acompanyar
en la lectura un grup d’alumnes de
primària. Nascut a l’escola Josep
Tarradellas, aquest curs es vol
ampliar a altres centres. Si hi voleu
participar contacteu amb el
programa de voluntariat
de les Casesd’en Puig:
voluntariat@elprat.cat ,
tel. 93 379 00 50, ext. 5600.
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Premiar
a quien
emprende
El Ayuntamiento convoca
el 8º concurso de ideas
y proyectos empresariales
El Prat emprèn
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El Área de Promoción Económica, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de El
Prat ha convocado la octava edición del
concurso de ideas y/o proyectos empresariales El Prat emprèn.
Estos premios quieren fomentar la cultura emprendedora en El Prat y reconocer las iniciativas y proyectos desarrollados entre el 1 de octubre de 2013 y el 15
de octubre de 2014.
Pueden participar en el concurso todas
las personas emprendedoras que hayan
elaborado su Plan de Empresa con el
apoyo y el asesoramiento del Servicio
de Creación de Empresas del Centro de

Imagen de la edición de El Prat emprèn del año pasado.

Promoción Económica del Ayuntamiento de El Prat y que hayan puesto o prevean poner en marcha su proyecto en el
municipio.
El plazo para presentar candidaturas va
del 30 de septiembre al 17 de octubre.

Los premios, dotados con 2.000 €, son
para las mejores ideas o proyectos empresariales en los ámbitos general, de comercio o turismo y de innovación o economía
social y cooperativa. Más información en
www.economia.elprat.cat

❧

Servei per afavorir la continuïtat
de l’activitat empresarial
Nou punt d’atenció del programa “Reempresa”, que assessora els empresaris/àries
que volen vendre la seva empresa i els emprenedors/es que volen adquirir-la
Evitar la
destrucció
d’ocupació
El programa “Reempresa”
és un nou servei del Centre
de Promoció Econòmica
del Prat que ofereix assessorament en la transmissió
empresarial, amb l’objectiu
de fer-la de manera eficaç
per evitar el tancament
d’empreses i negocis econòmicament viables i pal·liar la
destrucció d’ocupació.
“Reempresa” compta amb
l’assistència tècnica de
Cecot i és un nou model
d’emprenedoria i creixement
empresarial que consisteix
en un mecanisme segons el
qual un nou emprenedor/a
pren el testimoni en la gestió d’una companyia viable
ja existent. L’Ajuntament del
Prat s’incorpora a la xarxa de
Signatura del conveni al saló de plens de la Casa de la Vila, amb representants de l’Ajuntament, la Diputació i Cecot.
Centres de Reempresa de Catalunya, la qual cosa permet
als empresaris i empresàries que vulguin
Des d’aquest estiu, el Prat de Llobregat
El 9 de juliol passat es va signar a la
traspassar el seu negoci i a les persones
disposa d’un punt d’atenció del proCasa de la Vila del Prat un conveni de
emprenedores de la ciutat accedir de magrama “Reempresa”, que ofereix assescol·laboració entre la Diputació de
nera solvent i assessorada a operacions
sorament tant als empresaris/àries que
Barcelona, l’associació patronal Cecot
de compra-venda a nivell català
volen vendre la seva empresa com als
i l’Ajuntament del Prat per a la posada
emprenedors/es que volen adquirir-la
en marxa d’aquest programa a la nostra
Vídeo a www.elprat.tv
per donar-li continuïtat.
ciutat.
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T

oni García és un pratenc que et pots
trobar en moltes de les activitats que
es fan a la ciutat, ja que col·labora molt
activament amb associacions i entitats
culturals pratenques. És president
de l’Associació d’Amics de l’Art del
Prat i, professionalment, és director
creatiu de l’empresa BRB, en l’àmbit
dels dibuixos animats i els videojocs.
El Toni té una teoria sobre per què el
Prat és diferent de la resta del món.
En el seu pregó ens l’explicarà.
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Toni García
Pregoner de la Festa Major

“Vull que
aquest sigui
un pregó
participatiu,
així que
demano que
tothom vingui
amb ganes de
col·laborar-hi!”

Sense revelar res del que descobrirem en
el pregó de Festa Major, per què dius que
el Prat és diferent?
Aquesta conclusió prové d’estadística pura. En
qualsevol disciplina, sigui artística, cultural, esportiva, empresarial, gastronòmica... al Prat hi ha
algú que treballa per promoure-la, i a sobre, en
moltes d’elles hi ha bona part de professionals
del Prat que hi destaquen.
I per què creus que passa, això?
Perquè crec que la terra marca les persones, i el
Prat té una llarga història de gent lluitadora, que
amb pocs recursos, amb esforç, treball i imaginació han guanyat la terra al mar, al delta, i han fet
del Prat un lloc habitable. Avui és una ciutat fantàstica gràcies al fet que la gent s’ho ha “currat”,
i els que hem vingut darrere ens ho hem seguit
“currant”. Per fer això s’ha de ser molt creatiu, i
nosaltres ho som.
La teva professió se centra en el dibuix, el
còmic i els dibuixos animats. Com ha estat
la teva carrera?
És la meva professió i també la meva passió. Jo
m’he format bàsicament al Prat. Vaig començar
de la mà de Josep Mayol, a la nostra Escola
d’Arts, escola que, per cert, aquest any vinent
compleix 40 anys. Després vaig formar part del
projecte del Fermí Marimón i l’Àngel García, en
la pel·lícula de dibuixos animats Peraustrinia
2004. Aquesta va ser la meva veritable escola.
El Fermí i l’Àngel van triar alguns estudiants de
l’escola d’Arts per col·laborar en aquesta magnífica pel·lícula i van ser ells els que ens van
ensenyar la professió i les tècniques d’animació.
Després ja vaig començar a treballar a l’empresa
BRB, on encara segueixo.
Vas començar a l’empresa BRB fa 25 anys, i
ara n’ets el director creatiu. Què et suposa
això?
Doncs tenir una feina que m’apassiona, estar
en constant aprenentatge i en contacte amb
grans projectes d’arreu del món. També em
toca viatjar molt!!
Entre els personatges animats en els quals
has treballat n’hi ha de molt coneguts:
D’Artacán, Mortadelo y Filemón, Teo, Willy Fog, David el Gnomo, i més actualment,
Mica, Filly i Invizimals. També treballes en
projectes com els dels personatges Berni, amb més de 152 milions de visionats
a YouTube, i Suckers, personatge que té
més d’un milió de fans a Facebook. Entre

D’Artacán i Suckers segur que han canviat
moltes coses, tant als dibuixos com al seu
públic, oi?
Moltíssimes coses! Des del punt de vista de tècnica de dibuix animat, jo ara no toco un pinzell:
tot es fa amb l’ordinador. És un món que canvia
constantment, cosa que significa que sempre has
d’estar formant-te i atent a les noves tecnologies.
I a nivell de públic no cal ni dir-ho: la difusió s’ha
fet global, ja no té cap sentit pensar en termes
locals. Internet ha canviat el món, i els usuaris
ara es compten per milions, perquè són d’arreu
del planeta.
Hi ha un concepte global de públic?
Abans es parlava de “públic familiar” i es pensava un producte per a tota la família. Ara, els
targets estan molt fragmentats i es fan productes
específics per a cada segment de públic. Hi ha
molta oferta i la gent és cada cop més selectiva.
El videojoc ha guanyat el dibuix animat i
el còmic?
Totalment, si parlem d’usuaris. Hi ha una gran
indústria que ha crescut arran dels videojocs i és
un dels productes d’oci més consumits arreu de
món.
Al Prat, es creen sinergies entre els professionals de la ciutat?
Sí. Al Prat hi ha molta gent que es dedica a la
il·lustració, als dibuixos animats i als videojocs.
Estem en contacte i sempre que podem ens cridem uns als altres per col·laborar.
Crec que has estat preparant intensament
el pregó de la propera Festa Major. Pots
avançar-nos-en alguna cosa?
Vull que sigui un pregó participatiu, així que
demano que tothom vingui amb ganes de
col·laborar-hi. També ha estat participativa la
seva preparació: he comptat amb l’ajut de molta
gent del Prat. Hem treballat fort, però ens ho hem
passat realment molt bé. Alguna cosa té a veure
el títol, “El Prat creatiu”. Ara, espero que us agradi. No hi falteu!
Què et sembla això de ser el pregoner de
la teva ciutat?
Em fa moltíssima il·lusió, estic encantat de la
vida!!
Doncs molta sort i ens veiem el dia 26!
Gràcies, us hi espero!
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[ Dolors Pérez Vives ]

En qualsevol disciplina,
sigui artística, cultural,
esportiva, empresarial,
gastronòmica... al
Prat hi ha algú que
treballa per
promoure-la. I a sobre,
en moltes d’elles hi
ha bona part de
professionals del Prat
que hi destaquen.
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El dibuix és la meva
professió i també la
meva passió. Jo m’he
format bàsicament al
Prat. Vaig començar
de la mà de Josep
Mayol, a la nostra
Escola d’Arts, escola
que, per cert, aquest
any vinent compleix
40 anys. Després
vaig formar part del
projecte del Fermí
Marimón i l’Àngel
García, en la pel·lícula
de dibuixos animats
Peraustrinia 2004.

flaixos d’esports

PISTES DE PÀDEL

EL PRAT

36

octubre

14

El nou equipament esportiu del parc del Riu, Pàdel
Barcelona El Prat, encara en obres al tancament
d’aquesta edició, té previst inaugurar les seves
instal·lacions amb l’organització del Campionat de
Catalunya Absolut de Pàdel, del 20 al 25 d’octubre.
Es tracta d’un esdeveniment esportiu de gran nivell,
que portarà al Prat les millors jugadores i jugadors
catalans, molts d’ells participants al circuit professional
Paddle World Tour. Vídeo a www.elprat.tv

34a CURSA POPULAR
El diumenge 28 de setembre se celebrarà la 34a Cursa
Popular de Festa Major, l’acte esportiu popular de més
importància i participació al municipi. El circuit per a
persones adultes serà de 10 km i per als infants, de 3 km.

Copa Europea de Patí de Vela

NOVA TEMPORADA DE L’ESCOLA CLUB HOQUEI PRAT

El Centre Municipal de Vela del Prat i les aigües del
nostre litoral acolliran els dies 10, 11 i 12 d’octubre la
Copa Europea de Patí de Vela, un tipus d’embarcació
molt popular a casa nostra, també coneguda com a
patí català. Hi participaran uns 80 competidors/es
en la classe Patí de Vela i uns 30 en Patí Júnior.

El primer any de funcionament de l’escola Club Hoquei Prat ha
estat un èxit, amb 14 nens i nenes d’entre 4 i 6 anys que han gaudit
d’aquest esport amb un programa adaptat a la seva edat. Les famílies
amb infants interessats a apuntar-se a la nova temporada poden
adreçar-se a la recepció del CEM Sagnier, al tel. 696 25 21 13
o al correu electrònic clubhoqueiprat@gmail.com

Renovación
del CEM
Sagnier
Actualización tras
20 años de uso intenso

Durante este verano se han desarrollado
obras de renovación y actualización en el
edificio de la piscina del CEM Sagnier, que
reabrirá sus puertas el 30 de septiembre.
Tras 20 años de uso intenso, estos trabajos eran necesarios para garantizar la calidad y seguridad del equipamiento.
Nueva cubierta
Tras una cuidadosa evaluación de su estado se decidió sustituir la cubierta de la
piscina por otra nueva: así se garantiza su
funcionamiento y seguridad.
Instalación eléctrica
Se han sustituido íntegramente los cuadros eléctricos y líneas de distribución
del edificio. Las necesidades del equipamiento y los cambios en los requerimientos de seguridad y tecnología han motivado esta sustitución.
Cambio de filtros
También se han sustituido los filtros de la
piscina, que habían llegado al final de su
vida útil. Se trata de cinco filtros que funcionan las 24 horas del día
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Vídeo en www.elprat.tv

La cubierta de la piscina se ha sustituido.

Recepción
remodelada
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A fin de hacer del CEM
Sagnier un espacio
más cercano a las
personas, también se ha
remodelado la recepción:
ahora es más amplia
y con un acceso más
ágil a las instalaciones.
También será más fácil
la interacción entre
las personas usuarias
y las encargadas de la
atención al público.
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Reforma de la recepción.
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