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Els edificis públics es posen
les piles per estalviar energia
Control estricte del consum en escoles, centres culturals i esportius i oficines

Telèfons
[ Emergències
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[ Ambulàncies
061
[ Bombers Prat
933791081
[ Policia Local Urgències
092
[ Policia Local
934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències
088
[ OIAC-Oficina d’Informació
i Atenció Ciutadana 933790050
[ Aeroport
902404704
[ Aigües del Prat
934793535
[ Arxiu municipal
934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 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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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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La Cirquera, a la
pl. Pau Casals, és
un èxit de públic
any rere any.

La Festa Major del Prat 2014

ha destacat per l’alta participació
de la gent en el centenar d’actes organitzats. La pluja, fidel a la tradició, ens va fer la guitza diumenge,
però la resta de dies van ser esplèndids. La cultura tradicional té cada cop més pes en la Festa, i el Toc
d’Inici, amb els infants picant a la porta de l’ajuntament perquè en sortissin els gegants, va ser un dels
èxits d’enguany, així com l’emotiu i original pregó de Toni
MÉS CULTURA TRADICIONAL
Garcia. Cal no oblidar l’estrena dels Castellers del Prat i el
La cultura tradicional (gegants,
fet que la plaça de la Vila ja sigui considerada Plaça de 9,
diables, castells...) té cada
gràcies a l’actuació dels Castellers de Terrassa. Una placa
cop més pes a la Festa Major
ho certificarà properament. Un any més, els concerts a
l’aparcament de l’estació van ser multitudinaris, i la Cirquera del Prat, que enguany ha
estrenat el Toc d’Inici
va omplir tot l’aforament. Vídeo a www.elprat.tv

❧

Un total de 148
participants i
473 fotograﬁes
s’han presentat
al concurs Clic
Prat 2014 de
Festa Major.
L’exposició es
pot veure al
Centre Cívic
Jardins de la
Pau. A dalt,
1r premi, de
Juan David
Cermerón. A
sota a l’esquerra,
premi modalitat
mòbil, de Rosa
Milán. A sota a la
dreta, 2n premi,
de Lluís Vela.
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Coneixeu algú que mereixi un
Premi Ciutat del Prat?
L’Ajuntament demana a la ciutadania que proposi persones o entitats candidates a
rebre el més alt guardó del Prat, en reconeixement a la seva aportació a la comunitat
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Els Premis Ciutat del Prat, la més alta distinció de la ciutat, celebraran el 17 d’abril
la seva setena edició, i l’Ajuntament fa de
nou una crida a la ciutadania perquè hi
participi aportant candidats i candidates.
Si sabeu d’algú extraordinari, per poc
conegut que sigui, que hagi forjat una
trajectòria vital exemplar per la seva
aportació a la comunitat, que hagi engrandit els ideals de llibertat, solidaritat
i civisme, que destaqui en el seu àmbit
professional o social, podeu proposar-ne
el nom a l’Ajuntament com a candidat/a
als Premis.
Des que l’any 2009 es van instaurar
aquests premis, ja els han rebut 17 persones i 10 entitats: Fermí Marimón, Carmina Balaguer, Maruja Pelegrín, Emilio
Llorente, Josep Costa, Josep Mayol, Josefa Puigpelat “Teresina”, Àngel Garcia,
Armando Aguirre, Fran Martín, Gerard
Giménez, Josep Oliva, Alba Sabaté, Daniel Gómez, Josep Ferret, Carlota Dobaño i Joffre Tarrida. Les entitats guardonades han estat la coral Lo Llobregat de
les Flors, el Centre de Promoció Social
Francesc Palau, l’Associació de Familiars
d’Alzheimer, l’Associació de Criadors
Raça Prat, l’Associació Amics del Prat,
Adisprat, la Cooperativa Obrera de Vivienda, la Colla de Diables, el periòdic
Delta i el Club Bàsquet Prat

❧

On presentar-les
Podeu presentar les vostres
propostes de candidatures entre
els dies 17 de novembre i 16
de gener. Trobareu la manera
com fer-ho a l’apartat
“Conèixer/Premis Ciutat del Prat” del
web municipal (www.elprat.cat ).

E

n els darrers anys, la nostra societat s’ha vist sacsejada per una profunda crisi econòmica i els valors i les prioritats
que teníem han anat variant. En la nostra vida quotidiana, estem experimentant com els nostres drets i el benestar que ens oferien els serveis públics —que pensàvem que eren irreversibles— retrocedeixen i es precaritzen.
A mesura que les conseqüències d’aquesta crisi van afectant la societat, les reaccions i les formes d’actuar, tant
individuals com col·lectives, es van ajustant a unes necessitats quasi vitals d’ajudar els altres, d’aportar el nostre
gra de sorra perquè tothom pugui viure dignament.

A mesura que les
conseqüències d’aquesta
crisi van afectant la societat,
les reaccions i les formes
d’actuar, tant individuals com
col·lectives, es van ajustant a
unes necessitats quasi vitals
d’ajudar els altres, d’aportar
el nostre gra de sorra perquè
tothom pugui viure
dignament.

En les pàgines d’aquesta revista es destina gran part de la informació a temes relacionats amb iniciatives socials
que signifiquen un canvi de paradigma en les prioritats. Parlem de voluntariat, de com cada cop hi ha més persones que hi participen i de com l’Administració posa recursos per facilitar-lo, creant el Punt del Voluntariat. Parlem
de les AMPA, que amb la seva tasca ofereixen activitats assequibles per als nens i les nenes del Prat. Parlem de
la creació d’un Banc del Temps, iniciativa d’un grup de veïns i veïnes per ajudar la gent del Prat a gestionar les
seves necessitats sense que hi intervinguin els diners. També parlem de les mesures que l’Ajuntament ha posat en
marxa perquè els bancs cedeixin els pisos que tenen desocupats per llogar-los a les famílies del Prat que necessiten un habitatge. I parlem de l’estalvi energètic, de com amb l’ajut de les noves tecnologies es pot racionalitzar
el consum i estalviar energia, tal com s’està fent en els 44 edificis municipals.
I parlem de prioritzar la solidaritat per sobre de l’interès material i del fet que la millor manera de ser sostenible
és practicar activament l’estalvi energètic. En definitiva, parlem dels canvis que hi ha hagut en les maneres de
percebre el nostre present i en les maneres d’afrontar-lo des de la comunitat.

Lluís Tejedor
L’alcalde

El nostre objectiu, les persones

E

n los últimos años, nuestra sociedad se ha visto sacudida por una profunda crisis económica y los valores y las
prioridades que teníamos han ido variando. En nuestra vida cotidiana estamos experimentando cómo nuestros
derechos y el bienestar que nos ofrecían los servicios públicos —que pensábamos eran irreversibles— retroceden y se precarizan. A medida que las consecuencias de esta crisis van afectando a la sociedad, las reacciones
y las formas de actuar, tanto individuales como colectivas, se van ajustando a unas necesidades casi vitales de
ayudar a los demás, de aportar nuestro grano de arena para que todo el mundo pueda vivir dignamente.

A medida que las
consecuencias de esta crisis
van afectando a la sociedad,
las reacciones y las formas
de actuar, tanto individuales
como colectivas, se van
ajustando a unas
necesidades casi vitales de
ayudar a los demás,
de aportar nuestro grano
de arena para que todo el
mundo pueda vivir
dignamente.

En las páginas de esta revista se destina gran parte de la información a temas relacionados con iniciativas sociales que significan un cambio de paradigma en las prioridades. Hablamos de voluntariado, de cómo cada vez
hay más personas que participan y de cómo la Administración pone recursos para facilitarlo, creando el Punt
del Voluntariat. Hablamos de las AMPA, que con su labor ofrecen actividades asequibles para los niños y niñas
de El Prat. Hablamos de la creación de un Banco del Tiempo para ayudar a la gente de El Prat a gestionar sus
necesidades sin que intervengan el dinero. Hablamos de las medidas que el Ayuntamiento ha puesto en marcha
para que los bancos cedan los pisos que tienen desocupados para alquilarlos a las familias que necesitan una vivienda. Y hablamos del ahorro energético, de cómo con la ayuda de las nuevas tecnologías se puede racionalizar
el consumo y ahorrar energía, tal como se está haciendo en los 44 edificios municipales.
Y hablamos de priorizar la solidaridad por encima del interés material y de que la mejor manera de ser sostenible es practicar activamente el ahorro energético. En definitiva, hablamos de los cambios que ha habido en los
modos de percibir nuestro presente y en las maneras de afrontarlo desde la comunidad.
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El personal de neteja dels edificis municipals ha
rebut formació perquè la seva feina suposi el mínim
consum energètic possible. La gestió de la il·luminació
dels edificis és un punt clau d’aquest objectiu.

Les 4 claus
[1]
S’ha monitoritzat el consum
d’energia de 44 edificis
municipals amb l’objectiu
de gastar només el que cal
i estalviar fins a un 15%.

[2]
La monitorització permet

La despesa
energètica
municipal,
sota control

saber en temps real i de
manera exacta com, quan
i quanta energia gasten
els edificis per funcionar.

[3]
Una prova pilot en quatre
edificis municipals ha permès
estalviar entre un 30 i un 40%
la despesa en calefacció.

[4]
Per primera vegada s’han
tancat totalment les
escoles a l’estiu, fet que
ha reduït la factura fins a
400 € en alguns casos.

L’

Ajuntament del Prat continua ferm en
la seva política d’eficiència energètica.
L’estalvi econòmic i la protecció del
medi ambient són les dues columnes
sobre les quals se sustenta aquesta
voluntat que ha situat el Prat entre les
ciutats catalanes més actives pel que
fa a l’estalvi i l’eficiència energètica.
L’Ajuntament manté així el seu compromís d’assolir l’objectiu europeu del
Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible. Aquest compromís es va assumir en
el ple municipal de desembre de 2009
i implica 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.

44 ediﬁcis municipals
monitoritzats
Durant aquest estiu s’ha monitoritzat el consum d’energia de 44 edificis
municipals: tots els equipaments esportius, totes les escoles de primària i
escoles bressol, els centres cívics i altres edificis culturals i d’oficines. Són
els edificis que més consumeixen i, des
d’aquest mes d’octubre, l’Ajuntament
coneixerà en temps real i de manera
exacta com, quan i quanta energia gasten per funcionar.
Què vol dir monitoritzar? Uns sensors
connectats als comptadors d’electricitat,
gas i aigua reben les dades i les envien
a un programa informàtic que permet
visualitzar el consum de l’edifici en
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temps real. Disposar d’aquesta informació és bàsic per poder gestionar de
forma eficient l’edifici i assolir l’estalvi i
l’eficiència desitjats.
Estalvi del 15%
La monitorització permet detectar avaries i ineficiències en l’ús i programació
de determinades màquines, optimitzar les programacions de la calefacció
i l’aire condicionat i reduir el consum

inútil. Així, permet consumir únicament
l’energia útil per aconseguir el confort
esperat. S’estima que aquest sistema
permetrà aplicar mesures d’estalvi del
15% del consum.
Al llarg dels últims mesos s’ha fet una
prova pilot en quatre edificis municipals (CEM Sagnier, Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, Escola Galileo Galilei i
oficines del c. Centre) i s’ha aconseguit
un estalvi energètic del 10%, amb algu-

Els i les
conserges
dels ediﬁcis
municipals
també han
rebut formació
sobre l’òptima
gestió
energètica
dels
equipaments
on treballen.

Apagar el llum quan se surt d’un despatx o d’una sala de reunions, tancar la
pantalla de l’ordinador quan no es fa
servir, activar el mode repòs a la fotocopiadora o a la impressora, no deixar

[ 44 edificis municipals monitoritzats
que consumeixen:
[ 17,52 milions de kilowats/hora de
consum energètic en un any
[ 1.841.968 € de despesa energètica en
un any
[ 15% d’estalvi previst amb la
monitorització, és a dir, 2,63 milions de
kilowats/hora en un any (l’equivalent al
consum mitjà anual de 317 famílies de
tres membres)

10
14

Iluminación pública más eficiente
Antes de acabar el año se sustituirá el alumbrado exterior del
parque de negocios Mas Blau I, formado mayoritariamente por
lámparas de vapor de mercurio, por leds. En este caso concreto,
los leds son la tecnología más adecuada y se calcula un ahorro de
193.000 kwh y 25.000 € al año respecto a la iluminación actual.
Dos operarios
instalan
sistemas de
calefacción
más
eﬁcientes en
el complejo
deportivo
Sagnier.

I nosaltres... què
hi podem fer?

Algunes xifres destacades

EL PRAT
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nes accions concretes que han permès
estalviar entre el 30 i el 40% de consum
per a calefacció.

El Sagnier, también más ahorrador
La instalación, hace unos meses, de las placas solares térmicas que
suministran agua caliente sanitaria a los vestuarios del CEM Sagnier
ha resultado una medida muy eficiente. Ha representado un ahorro
de 100.000 kwh/año y aproximadamente unos 5.000 € al año. Este
verano también se ha sustituido la cubierta de la piscina por otra
nueva que mejora mucho el aislamiento y retiene más el calor
interior. El ambiente de las piscinas debe oscilar entre 28-30 ºC y
el 50% de humedad, lo que las convierte en grandes consumidoras
de energía. Esta mejora en el aislamiento de la piscina del Sagnier
representará un ahorro de entre 30.000 y 50.000 kw/h y entre
1.700 y 2.700 € en la factura anual de energía. En breve, además, se
sustituirá la caldera actual por una de condensación, que tiene un
mejor rendimiento.

elements endollats si no es fan servir,
o mantenir la temperatura adequada
(21º a l’hivern i 25º a l’estiu), són alguns
exemples del que cadascú de nosaltres
podem fer com a treballadors o usuaris
dels edificis municipals.
Tots i totes incidim en el consum
d’energia de l’edifici on treballem o estudiem i, per aquest motiu, les dades del
consum que ofereix la monitorització seran accessibles a tothom via Internet

❧

La
monitorización
permite seguir
en tiempo
real y con
todo detalle
cómo, cuánto
y qué consume
energía en
un ediﬁcio
municipal.

Gairebé el 80% del consum
energètic municipal correspon
als equipaments (porcions en blau)
Equipaments culturals
i oficines 26%

Equipaments
esportius 33%

Escoles i escoles
bressol 20%

EL PRAT

Enllumenat
públic 21%
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Pla de tancament estival d’escoles
Aquest estiu les escoles del Prat on no s’han fet obres o que no han acollit
menjadors solidaris, han tancat per vacances de forma més eficient que mai. Al
juliol, els i les conserges de les escoles i les persones responsables dels casals d’estiu,
assessorats per un expert en energia, van desendollar i tancar minuciosament tots i
cadascun dels elements connectats al corrent: màquines de venda, microones o
pantalles d’ordinador, que pensem que no consumeixen si no estan funcionant,
o altres elements com les neveres i els servidors, que ens fa por tancar però que és
convenient fer-ho en períodes llargs. El resultat ha estat molt positiu: algunes escoles
han estalviat entre 300 i 400 € en la seva facturació de l’estiu respecte d’altres anys.
Altres centres, fins i tot fent-hi obres, també han reduït el consum.

I a l’hivern, què?
Amb l’arribada del fred s’impulsaran a les escoles altres mesures que permetin
augmentar els estalvis, com la posada en funcionament de les vàlvules
termostàtiques a l’escola Galileo Galilei, que permeten una regulació més òptima de
la temperatura a les aules. Es preveu un estalvi d’un 20% del consum de
calefacció. Totes les escoles del Prat participen en un programa d’estalvi energètic
impulsat per l’Ajuntament, en què la meitat dels estalvis aconseguits per l’escola
revertiran econòmicament al centre. Aquests diners serviran per a impulsar projectes
o comprar material necessari per al funcionament ordinari del centre.

14

Jordi Gili i Farrés
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Juan Pedro Pérez Castro

“Ni un pas enrere”
El 9N votarem

Recortes a los más desfavorecidos:
llueve sobre mojado

El ple ordinari del mes d’octubre va tractar, entre altres,
dues qüestions que han centrat l’atenció informativa: el suport
a la consulta del 9N i el tret de sortida per a la recuperació de
l’Artesà. Referent a la consulta, el Ple va rebutjar la moció que
CiU va presentar, juntament amb la petició de la celebració d’un
ple extraordinari que, per manca del suport necessari, no es va
celebrar. També es va votar una altra moció, consensuada per
l’equip de govern i CiU, òbviament més edulcorada, però que
es va aprovar per àmplia majoria, amb els vots en contra del
PP. Com és prou conegut, a instàncies del Govern de l’Estat,
la consulta ha estat suspesa pel TC, però el compromís del
president Mas de convocar-la es manté ferm, cercant totes
les escletxes possibles per fer-la realitat i de manera legal.

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar una entidad
de El Prat perteneciente al tercer sector, un ámbito dentro de
la economía social o cooperativa que representa a casi 8.000
entidades en Catalunya de carácter privado, voluntario y sin
ánimo de lucro. En este tercer sector trabajan más de 100.000
personas remuneradas y cerca de 245.000 voluntarias que
prestan servicios de apoyo directo a más de 1.700.000 personas,
en su mayoría en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

El dia que aquesta revista arribi a casa vostra, és
possible que l’escenari ja sigui un altre, però el compromís
del president, del Govern i el nostre segueix essent el
mateix: donar la possibilitat a tots els catalans i catalanes
d’expressar democràticament quina és la seva opinió sobre
el futur polític de Catalunya i, per tant, poder votar el 9N. El
president Mas ha deixat ben clar que “no farem ni un pas
enrere” i el diumenge 9 de novembre podrem votar, acollintse a marcs legals que li donen competències en matèria de
participació ciutadana. Per tant, el Govern posarà locals, urnes
i paperetes amb la pregunta pactada per fer la consulta. És
una llàstima que per interessos partidistes s’hagi trencat la
feble unitat dels partits que donen suport a la consulta, i
desitjo fermament que ben aviat es reconstrueixi. Sigui com
sigui, ja des d’ara convido totes i tots els pratencs de més
de 16 anys a participar el 9N: tots hi estem convocats.
Referent a l’Artesà, no cal dir que el camí serà
llarg i que, des del nostre grup, vetllarem per tal que el futur
teatre respongui a les aspiracions de les moltes persones
que, des de fa anys, lluiten per la seva digna recuperació.
www.ciuelprat.cat

Algunos de los trabajadores y trabajadoras
de la entidad se mostraban muy preocupados ante el
anuncio del Departament de Benestar Social de que,
desde ahora y hasta final de año, sufrirán el impago
seguro del 25% de su facturación con la Generalitat.
Llueve sobre mojado: entre septiembre y
diciembre las entidades del sector dejarán de ingresar
un total de 50 millones de euros que se suman a los
problemas que ya sufren al no estar cobrando al día
subvenciones concedidas desde hace más de un año.
Estos impagos y retrasos comprometen seriamente la ya
maltrecha economía de las entidades dedicadas a la infancia, la
discapacidad y la tercera edad de Catalunya y pueden llevar al
tercer sector al colapso. Una vez más, las acciones del Govern
de la Generalitat penalizan a las personas que menos tienen
y las que están en situación de extrema vulnerabilidad.
Los socialistas instamos al Govern a gestionar
esta situación con máxima transparencia, que se garanticen
los pagos de los importes previstos y que modifique su
escala de prioridades para que no sean los más débiles
los que sufran sus recortes. Le pedimos, en definitiva, que
gobierne para las personas. Porque preferimos hablar de los
catalanes y catalanas a hacerlo todo el día sobre Catalunya.
@PerezJP_

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Antonio Gallego Burgos

Las dos caras de Tejedor
Los independentistas de El Prat están bastante
contentos con nuestro perpetuo alcalde. Le agradecen
profundamente que se ponga a la cabeza de toda reunión
que exija la celebración del referéndum ilegal de secesión de
Catalunya. No se ponen celosos cuando lo ven bailando un
pasodoble español en alguna de nuestras casas regionales. Saben
que eso sólo lo hace para rascar cuatro votos y seguir otros 32
añitos más en el machito municipal criticando a la “casta” de la
que él es el máximo exponente.
Se presenta allá donde hay una reunión por la
“desobediencia civil”. Se está haciendo un precioso book de fotos
al lado de Artur Mas. Se ha acabado creyendo que mola mucho
hacer pedorretas a los órganos del Estado. El alcalde, principal
responsable de la aplicación de las ordenanzas y de la policía
local, va por esta nuestra Catalunya de la “rauxa” defendiendo
que nos pasemos las leyes y las sentencias del Tribunal
Constitucional allá por donde la espalda pierde su nombre.
Así que ya sabes: cuando el alcalde te mande una
multa, un impuesto o te obligue a cumplir una ordenanza,
respóndele que él no está legitimado. Le montas un pollo en la
puerta del ayuntamiento y te ríes de su autoridad democrática
apelando al desacato ante la autoridad competente que él
tanto defiende. El gran defensor de la consulta independentista
nunca ha impulsado una consulta en El Prat. El gran defensor
del desacato ante el Gobierno de España te “empapelará” si
no cumples las normas municipales. El gran impulsor de una
consulta para la secesión de Catalunya por la mañana es un
“gran español” amigo de Garrovillas por la tarde.

Rafael Duarte Molina

Espacios para la cultura,
espacios para la gente
En estos últimos meses hemos visto cómo se han
ido concretando algunos elementos que serán fundamentales
cuando hablemos de la actividad cultural en los próximos
años. Por un lado, hemos asistido a la inauguración y puesta
en marcha de la Escola Municipal de Música y de La Capsa:
dos equipamientos decisivos para la vida cultural de la
ciudad en todos aquellos aspectos vinculados a la música,
desde la formación musical académica hasta la creación
musical más actual y de vanguardia. Un plus de calidad a la
ya importante dotación de equipamientos para la ciudad.
Por otro lado, hace pocos meses se reabrió el
emblemático bar del Centro Artesano, empezando el proceso
que finalizará con la reconstrucción de todo el resto del edificio
en lo que supondrá dotar a El Prat de su futuro centro teatral
de referencia. Este proceso, ya iniciado, culminará con la
presentación de diversos proyectos arquitectónicos que deberán
adecuarse al entorno urbano donde se ubica el equipamiento,
así como mantener su imagen como elemento histórico de la
ciudad. Todo este proceso debe desarrollarse en varios años
para que sea sostenible desde el punto de vista económico.

Mientras nuestro manchego alcalde sigue jugando
a la “puta y a la Ramoneta”, estamos perdiendo un tiempo
precioso en ocuparnos de lo importante: reducir el paro y resolver
problemas sociales.

Desde ICV-EUiA queremos romper el tópico de
que la cultura sólo es gasto, entretenimiento y ocio. Muy
al contrario, la cultura contribuye al desarrollo de ciudades
inclusivas y sostenibles. La cultura se sitúa en pleno centro
de la acción social: ambas deben ser inseparables en las
políticas de izquierda. Es cierto que en estos momentos de
crisis económica hay dificultades para que las administraciones
públicas puedan mantener una política cultural activa, y más
si parte de esto consiste en adecuar equipamientos para
que tengan lugar estas actividades. Sin embargo, nosotros
defendemos que a las bondades de la cultura que promovemos
se añaden aspectos tan importantes como su capacidad
para generar cohesión social, valores e identidades.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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VIDA PRATENCA

ESCULTURA EN RECONEIXEMENT AL ROTARY CLUB DEL PRAT
L’avinguda de la Verge de Montserrat, davant del
CEM Estruch, acull des d’aquest mes una escultura en
reconeixement a la trajectòria i projectes solidaris del
Rotary Club del Prat. Aquesta associació benèﬁca, fundada
l’any 1992, ha renovat la seva presidència: José María Mesa
ha substituït Pere Azuara. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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EL CARRER GIRONA, RENOVAT
El carrer de Girona ha estat renovat integralment en
el tram comprès entre el carrer de Reus i la carretera
de la Bunyola. L’obra, executada i ﬁnançada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, ha permès reurbanitzar
totalment aquest tram de carrer, soterrar-hi els
serveis, ampliar-ne les voreres i posar-hi arbrat.

14

ELS OCELLS DEL DELTA, DE PROP
Al voltant del Dia Mundial dels Ocells (5 d’octubre), els espais naturals del Prat han acollit diverses activitats per conèixer i estimar les
aus que viuen o passen pel delta del Llobregat. Visites guiades, identiﬁcacions, anellaments, alliberaments... amb especial atenció
al públic infantil. A dalt a la dreta, un dels ocells més típics de les nostres contrades, el preciós blauet. Vídeo a www.elprat.tv

VIDA PRATENCA

SISÈ FESTIVAL ESPERANZAH! AL PARC NOU
El cap de setmana del 17 al 19 d’octubre, el parc Nou va acollir la sisena edició de l’Esperanzah!, un festival gratuït de músiques del món
i activitats per a tota la família, fonamentat en els principis de l’economia solidària. Hi van assistir més de 48.000 persones. El festival,
organitzat per GATS (Grups Associats pel Treball Sociocultural) amb el suport logístic i econòmic de l’Ajuntament del Prat, va comptar amb
actuacions, entre altres, de Manu Chao (foto), Txarango, Calima, Dj Panko, La Sra. Tomasa, Microguagua, etc. La corrupció va ser la temàtica
central del festival, que, sota el lema “Dóna amb sabó a la corrupció!’”, va fer la pastilla de sabó més llarga del món. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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DIA DEL PATRÓ DE LA POLICIA LOCAL
CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
El Dia Mundial Contra el Càncer de Mama s’ha viscut
al Prat amb diferents activitats: actuacions musicals,
gegants, diables, xerrades, espais a El Prat Ràdio (91.6 FM)
i la il·luminació amb color rosa de la Casa de la Vila i de la
torre de l’aigua de pl. Catalunya. Vídeo a www.elprat.tv

El saló de plens de l’ajuntament es va omplir amb motiu del Dia del
Patró de la Policia Local, en què es va reconèixer la tasca d’agents
d’aquest cos, així com dels Mossos d’Esquadra, sanitaris i ciutadans
particulars que s’han destacat en la defensa de la seguretat ciutadana.
Onze aspirants a agents de la Policia Local estan fent actualment el
curs previ a la seva incorporació al cos. Vídeo a www.elprat.tv
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Campanya contra la
violència masclista
[ El Circuit Contra la Violència
Masclista del Prat, format per
professionals que treballen per
la prevenció, sensibilització,
detecció precoç, atenció i
recuperació de dones víctimes
de violència, posa en marxa la
campanya de comunicació “Fes un
pas! Pots viure lliure de violència, som
molt a prop teu”. Es presentarà el 5 de
novembre al Cèntric. Més informació a
www.elprat.cat/fesunpas.]
Activitat extraescolar de taekwondo de l’AMPA de l’Escola Charles Darwin.

4rt Congrés Comarcal de
Dones

EL PRAT
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[ El 14 i 15 de novembre se celebra
a Gavà una nova edició d’aquest
congrés, del qual el Prat és subseu.
La nostra ciutat va acollir, el 9
d’octubre, l’activitat “Les dones:
participació social i voluntariat”. Tota la
informació a http://congresdones.
elbaixllobregat.cat/.]

Oferta
extraescolar
de les AMPA
Activitats assequibles,
variades i de qualitat

VII Jornada Tothom Educa
[ El dissabte 15 de novembre se
celebrarà a l’Escola Joan Maragall
una nova edició d’aquesta jornada,
que vol afavorir la formació i
el treball conjunt dels diferents
sectors de la comunitat educativa
(AMPA, professorat, famílies i altres
professionals de l’educació), per
avançar en la coresponsabilitat com a
element clau per a l’èxit educatiu.]

Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Prat organitzen molts
projectes que contribueixen a la millora
de l’educació, entre els quals hi ha l’organització d’activitats extraescolars.
Les AMPA ofereixen un centenar d’activitats culturals, esportives o d’acompanyament acadèmic, desenvolupades
normalment de 16.30 a 17.30 h, tot i que
també se’n fan algunes al migdia.
Les extraescolars permeten que els infants gaudeixin d’activitats de lleure a

un preu accessible (uns 15 € al mes per a
activitats d’1 h setmanal). Aquestes activitats afavoreixen que els infants s’iniciïn
en l’esport o en altres disciplines en un
entorn conegut que genera confiança i
que, a més, no suposa desplaçament, ja
que es fan als mateixos centres educatius.
Oferta per a famílies
Cada cop és més freqüent trobar activitats dirigides a pares i mares, o altres de
caràcter familiar que poden fer conjuntament els infants amb els seus pares i
mares.
L’oferta d’extraescolars dels centres
públics del Prat té un tret diferenciador:
estan obertes als infants de tota la ciutat, fet que permet ampliar l’oferta general i afavorir el treball en xarxa entre
les entitats.
Les AMPA del Prat compten amb suport
econòmic, formatiu i d’assessorament per
part de l’Ajuntament i d’ajuts per a l’alumnat a través del Pla Educatiu Entorn

❧

Estudiants del Prat amb èxit
dins i fora de la nostra ciutat
Durant aquest any, un bon nombre d’alumnes del Prat han vist reconegut el seu alt
nivell acadèmic, demostrant així que la nostra ciutat ofereix una educació de qualitat

L’èxit dels i les alumnes del Prat també
ho és de la comunitat
docent, de les famílies
i de les institucions
educatives.
Beques
Rotary 2014
El 9 de setembre,
l’Associació
Rotary
Club del Prat va lliurar
les beques per al finançament de la matrícula del primer curs
d’universitat, tenint en
compte, entre altres
aspectes, l’expedient
acadèmic. Han estat
becades Camila Chaves Calizza, alumna de
l’Institut Ribera Baixa,
Altagracia
Álvarez
Merchán, alumna de
l’Institut Baldiri Guilera, i Abdelrahim Chelh
El Azzaoui, alumne de
l’Institut Salvador Dalí.

EL PRAT

17
novembre

Alumnes dels instituts del Prat que van rebre guardons en el darrer Fòrum de Treballs de Recerca.

Premis
Sambori
i Tintablava
Yaiza Sevillano, alumna de batxillerat
de l’Institut Salvador Dalí, ha rebut, amb
l’obra Carta a un àngel, un dels tres premis Sambori 2014 de la demarcació
de l’Òmnium Penedès — Baix Llobregat. Aquesta alumna també ha guanyat el concurs de microrelats i poesia
per a joves que organitza l’associació
d’escriptors Tintablava, amb el relat Rutina i la poesia Si pogués parlar-te.
Del mateix concurs, la Georgina Beltran,
de l’Institut Ribera Baixa, ha guanyat el

segon premi, i Adena Ene, del Salvador
Dalí, el tercer.
Treball de recerca
Laura Martos, alumna de batxillerat de
l’Institut Ribera Baixa, ha rebut el premi
Parc Agrari d’Edurecerca, promogut per
la Generalitat, pel treball de recerca Espècies exòtiques invasores. Aquest treball
ja havia estat reconegut en l’11è Fòrum
de Treballs de Recerca Ciutat del Prat. Uns
dels seus aspectes destacats és un mapa
cartogràfic de la pineda de Can Camins.

Premis Baldiri Reixac
Judit Prat, de l’Institut Salvador Dalí, ha
aconseguit un dels Premis als Alumnes
en la 36a edició dels Premis Baldiri Reixac
pel seu treball de recerca La tradició gegantera al Prat i al món.
Beca per a estudiar
al Canadà
Laura Bonillo, alumna d’ESO a l’escola
Nostra Senyora del Mar, ha aconseguit
una beca per a estudiar al Canadà que
atorga la fundació Amancio Ortega

❧
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Contra la
violència
masclista
Diversos actes entorn
del 25 de novembre, Dia
Internacional Contra la
Violència vers les Dones
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Fa més d’una dècada que el Prat es bolca
en l’organització de diversos actes per a
la sensibilització contra la violència masclista, al voltant del 25 de novembre. Entitats i l’Ajuntament impulsen diferents
accions que es concreten en un programa cohesionat pel Consell de les Dones.
Es recomana a les dones que es trobin
en situació de risc que contactin amb el
SIAD, Servei d’Informació i Atenció a les
Dones, a Cases d’en Puig (tel. 933 790 050,
ext. 5600).
Activitats destacades
El principal acte reivindicatiu serà la con-

Acte de lectura del manifest el 25 de novembre de l’any passat.

centració i lectura del manifest, que es
farà a la pl. de la Vila el 25 de novembre a
les 19 h, on cada any hi ha més participació activa de públic jove.
Una altra activitat que cada vegada
suma més participants és “Fem un click

per les dones”, que es farà el mateix dimarts 25, a les 13 h; enguany, davant
l’església de Sant Cosme i Sant Damià.
Trobareu tota la informació sobre el
programa d’activitats i el manifest a
www.casesdenpuig.cat

❧
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Pigmy presenta Hamsterdam
Un nou treball que es mou entre el folk, el pop barroc amb pinzellades de psicodelia. Moments de
gran bellesa i amb grans arrenjaments orquestrals
que aporten una rica sonoritat al nou treball de
l’ex cantant de Carrots.
Una òpera pop que descriu la vida d’en Tomàs, un
ratolí especial que posseeix l’habilitat d’escoltar
l’ànima de les persones com si fossin cançons i
melodies, una habilitat que condicionarà la seva
relació amb el seu entorn i el seu destí.

La Capsa. Dissabte 8, a les 22.30 h
Entrada: 5 €

La Perla 29

Traduccions - Translations
de Brian Friel
Amb Jenny Beacraft, Ivan Benet, Òscar Intente, Montse
Morillo, Jacob Torres, Òscar Castellví, Júlia Truyol, David
Vert i Ramon Vila. Direcció: Ferran Utzet
L’acció té lloc al poblet imaginari de Baile Beag (al nordoest d’Irlanda) l’any 1833. Irlanda encara forma part
del Regne Unit, i l’obra descriu l’arribada al poble d’un
destacament de geògrafes militars que tenen la missió de
posar un nom anglès als topònims irlandesos.
Aquesta missió, camuflada com a mera operació
administrativa, en realitat forma part d’una estratègia més
àmplia de l’imperi britànic: fer desaparèixer l’irlandès de
la vida pública. Una estratègia que també es fa visible amb
la construcció al poble d’una escola nacional totalment
gratuïta i on l’irlandès, per descomptat, no s’ensenyarà.

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

Teatre Modern. Diumenge 30, a les 18 h
Entrada: 15 €
En finalitzar l’espectacle, col·loqui amb la companyia

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

DANSA

T eatre i dansa

Musical Solidari, M4

Musica, ball, humor, espectacles, artistes convidats...
Teatre Modern. Dissabte 8, a les 18 h
I diumenge 9, a les 12 h. Les entrades es
bescanviaran per 1 kg d’aliments no peribles a l’entitat

XeviXaviXou

From Lost to the River

Cia. la casa de Lorca

La casa de Bernarda
Alba

Potser l’obra més important escrita per Federico
García Lorca, que mostra la confrontació entre
l’autoritat y la llibertat.

Dissabte 1, a les 20.30 h. I diumenge 2,
a les 19 h. Entrada: 6 €

Un espectacle d’humor en
moviment, ple de tòpics
atípics, que barreja estils sense
complexes. Creat i interpretat
per Xevi Dorca i Xavi Estrada
(ex-Chicos Mambo), l’espectacle
neix de la necessitat de seguir
investigant en les possibilitats de
la dansa des de l’humor i l’humor des de la dansa.

Prat a Clown

Teatre Modern. Diumenge 23, a les 19 h
Entrada: 12 €
En finalitzar l’espectacle, col·loqui amb la companyia

La Fornal d’Espectacles

TEATRE
Performart

El Arte de Amar & El Prat
Dues històries on l’amor és un dels protagonistes

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 8, a les 19.30 h

Espai obert de circ

A partir de 13 anys
Espai d’assaig obert per provar i
entrenar tècniques de circ: equilibri,
acrobàcia, aeris i malabars.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 14 a les 18 h

Visions d’en Timbal

Amb un ritme desenfrenat,
Toni Moog desgrana a
l’escenari les històries més
divertides dels seus 10 anys a
escena. Riures i més riures en
un “matxembrat” dels millors
acudits i gags de la seva
extensa carrera. El millor de
Toni Moog, embalat i llest per riure.

Teatre Modern. Divendres 14, a les 23 h
Entrada: 10 €

El Galliner

El nom del pallasso “Timbal” és el nom d’un
gos punk que vol jugar a l’escenari quan més
temps sigui possible.

Traswaltz

Un trasbals ens fa anar d’aquí cap allà, de dalt de
tot al més baix, ens desequilibra, ens transforma i a
vegades ens tomba.

Divendres 7 i dissabte 8, a les 20.30 h
I diumenge 9, a les 19 h

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 28, a les 20 h

La montaña virtual
y otros cuentos
tecnológicos

Entre bambalines

Vuit esquetxos sobre la dependència obsessiva
vers les noves tecnologies

Divendres 14 i dissabte 15, a les 20.30 h
I diumenge 16, a les 19 h
Entrada: 6 €

Llengua, identitat i
història

Amb la presència de Ferran Utzet i Joan Sellent,
director i traductor de l’obra i de l’antropòleg Josep
Fornés.
Vinculat a la representació de Traduccions /
Translations, al Teatre Modern

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 26, a les 19 h

Més que cuina
Novel·la negra i gastronomia

Orquestra Camera Musicae

Falla i la influència de París

Concert, dirigit per Tomàs Grau, que s’inicia amb música de Debussy i Ravel,
contemporanis de Falla, i se centra en obres conegudes del compositor
espanyol com El amor brujo, la Romanza para violonchelo y piano i el
Concerto para clavicembalo y cinco instrumentos.

M usica

Toni Moog

Al Teatre Kaddish

Amics Pota Blava

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 2, a les 19 h
Entrada: 10 €
En finalitzar el concert, col·loqui amb membres de l’Orquestra

Lenacay en concert

Projecte d’experimentació a cavall entre el
flamenc i molts altres llenguatges musicals,
amb una destacada presència de l’electrònica
experimental. Neix al 2012 de la mà dels
creadors de la mítica formació Ojos de Brujo:
Ramón Giménez, DJ Panko i Xavi Turull.

La Capsa. Divendres 22, a les 22.30 h

Rosa Ribas proposa, conjuntament amb un cuiner, parlar i tastar els plats
més destacats que vinculen el menjar mediterrani i aquest gènere literari,
a través de l’obra de diversos autors.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Divendres 14, a les 19 h
Inscripció: 4 €

Concerts de Santa Cecília

Concerts per a commemorar el dia de Santa Cecília patrona dels músics.

Cèntric Espai Cultural

Banda de Música del Prat. Dissabte 22, a les 19 h
Associació Musical del Prat. Diumenge 23, a les 18.30 h

Jam Session

Un espai on tocar amb amics, desconeguts o semiconeguts

La Capsa. Diumenge 23, a les 20 h

Motörhits (Tribut a MotörHead) + Mean Machine +
Redimoni

Ja feia massa temps que El Prat no tenia una nit dedicada
al metall i ja no podíem esperar més. Pels amants del
heavy, el metall i, en definitiva, de les guitarres contundents,
l’energia i la força d’aquest estil, amb tots vosaltres tres
bandes que ho donaran tot.

La Capsa. Divendres 28, a les 22.30 h

NOVA EXPOSICIÓ

E xposicions

Els Pollastres del Prat

L’arxiu ens proposa
recórrer aquesta
exposició visual a
partir de fotografies
de pollastres del Prat:
la cria, les fires i els
cartells de les diferents edicions. Imatges que
van des del blanc i negre, de les més antigues,
fins al color del digital, de les més recents.

Cèntric Espai Cultural. Del 3 de
novembre al 15 de desembre

25 anys de la Cofradía
de Jesús Crucificado y
Ntra. Sra de los Dolores
Mostra d’objectes, fotografies i cartells on es
pot apreciar l’evolució de l’entitat, des dels
seus inicis fins a l’actualitat.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Del 19 al 26

Un mundo en color.
Archroma, 40 años en
El Prat de Llobregat
Biblioteca Antonio Martín
Del 24 de novembre al 5 de desembre

Hanna Jarzabek

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 30 de novembre

Flores de otoño

Exposició fotogràfica i sonora
del projecte guanyador de la
convocatòria de producció
de projectes UNZIP 2014 en
la modalitat de Fotografia i
Societat.
L’autora presenta realitats properes sovint ignorades
que han estat narrades en primera veu.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 27 de novembre al 28 de desembre
Inauguració: dijous 27, a les 19 h

L ectura
C inema

Història basada en fets reals de 5 dones
que van sofrir violència de gènere durant els
70 i que es retroben 35 anys desprès amb
l’assistenta que les va ajudar llavors. Acció
en el marc del dia contra la violència vers
les dones. Organització: Assoc. de Dones
Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 6, a les 17 h

Pintem a la paret de l’estació!

Convocatòria oberta per intervenir un mur de
l’estació, durant el cap de setmana del 22 i 23
Inscripcions fins al 14 de novembre. Consulteu
tota la informació a www.joves.prat.cat

Algunes claus per afrontar el desenvolupament d’una idea d’art
Centre d’Art Torre Muntadas. Es recomana reservar plaça
· Una idea feta realitat, amb Juan Canela. Divendres 14, a les 19.30 h
· Veritat o mentida, amb Joan Tomàs.Dissabte 15, a les 11 h
· Íntim o personal, amb Rubén Ramos i Rosa Lleó. Diumenge 16, a les 11 h

Josep Maria Domingo

Conèixer món

Vicenç Pagès Jordà
Dies de frontera

presenta

Personatges i paisatges
d’esperança

Guanyadora del premi Sant
Jordi 2013, és una novel·la
sobre les parelles que triem,
els pares que ens trobem
i els fills que portem –o
no– al món. I també sobre
la joventut, una malaltia benigna, de què cada
generació tarda més a guarir-se.

Recorregut per una selecció de
personatges del passat i del
present que han fet una aportació
d’esperança a la humanitat.
Artistes, pensadors, científics,
religiosos...
Organització: Associació d’escriptors del Prat,
Tintablava

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns 17, a les 19 h

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 27, a les 19.15 h

El cine de Frida

Vèncer la por
Heroïnes, de Ma Carmen Rivera

Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 23

IV Jornades de suport a la creació (#sucret2014)

La Saleta. Escola d’Arts del Prat
Del 21 de novembre al 20 de desembre

L’Artesà. Dijous 6, a les 20 h

12è Clic Prat: Mostra’ns
la teva Festa Major

Maquinant projectes

Mostra col·lectiva de peces d’instal·lació
realitzades al taller de Laboratori
d’experimentació artística.

Competició regular
de Poetry Slam al
Baix Llobregat que
neix amb la voluntat
de participar a la
federació nacional.
Slam obert en modalitat de combat, a on
hi haurà aparellaments de poetes en tres
rondes.

El Prat del 1714

L’Arxiu municipal ens convida a aquesta exposició
que ens acosta al naixement del Prat (pròpiament
dit), en un moment convuls com a conseqüència
de la guerra que enfrontava borbònics i
austriacistes per la corona d’Espanya.

Organització: Clariant

Autoretrats

Llobregat Slam
Poetry

ENCARA POTS VISITAR

Cine club

Le capital (El capital),
de Constantin Costa - Gavras

2012, França. Idioma: francès,
anglès. VOSE
En mig d’un període de profunda
crisi econòmica, el cap d’un
poderós banc francès ha de deixar el càrrec per
problemes de salut.
Prèviament a la pel·lícula es projectarà el curt: Toda

una vida,

de Xavi García i Albert Murillo

Cine Capri. Dimecres 12, a les 19.45 h

Programació
del Cine Capri

Estrena simultània de: Los Juegos del
Hambre: Sinsajo, parte 1 (21, 22 i 23),

Los Pingüinos de Madagascar
(28, 29 i 30).
Altres pel·lícules: La Isla Mínima i Cómo
entrenar a tu dragón 2
Per confirmar dates i horaris truqueu al
93 379 59 43 o a la web www.cinecaprielprat.com

LECTURA

Avui toca concert!

Activitat recomanada per a nens i
nenes de 3 a 7 anys

Si voleu sentir música
clàssica, veure els
instruments i als músics
de prop podeu gaudir
de l’experiència amb
la llibertat que necessiten els infants: un tast
musical de 15 minuts per als més petits.

L’hora del conte
Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h

Dissabte 8. L’Artur i la Clementina,
amb Ana García
Dissabte 15. Vet aquí una nena i un nen
amb molts drets, amb Blai Senabre
Dijous 20. 25è aniversari de la Convenció
dels Drets de l’Infant
Dissabte 22. Escolteu-nos!,
amb Lídia Clua
Dissabte 29. La rata Robinata,
amb Anna G. Cuartero

I nfantil

Art en família

Orquestra Camera Musicae

Dissabte 22, a les 11 h. L’hora dels
nadons amb els 5 sentits: Les butxaques
del mar, amb Ada Cusidó
Cal inscripció prèvia

Laboratori de lectura
en família
Explorant Eric Carle

Activitat adreçada a famílies amb infants
entre 4 i 9 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 13, a les 18 h. Cal inscripció prèvia

#6: L’objecte mutant

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

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 2, a les 18 h

Engruna Teatre

Codi postal 00

Codi Postal 00 és una oficina
de correus molt especial on
tres carteres rebran al públic
per descobrir el món màgic
i ple de poesia visual que amaguen les cartes i
paquets que els hi arriben.
Organització: Xarxa d’espectacles infantils i
juvenils

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

TALLERS

Cia. Galiot Teatre

Animals, taller de
titelles de tija

Activitat recomanada per a infants de a partir
de 4 anys
Espectacle que construirem conjuntament, a
partir d’un taller per realitzar titelles de tija, on
els personatges són animals.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 2, a les 12 h. Entrada: 1,5 €

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
Dissabte
Dissabte
Dissabte

8. Arbre de la tardor
15. Fem un Bolet
22. Fem Popcakes
29. Experimentem amb la
pasta de sal

Linkafesta

Kit

(Klub Infantil Tecnològic)
Fabricació digital: del paper a la impressió 3D
Recomanat per a nois i noies, de 9 a 12 anys

Jornada lúdica
per a tota la
família, plena de
jocs, experiments,
instal·lacions
interactives,
demostracions i
mini-tallers que ens
conviden a descobrir que la tecnologia
pot ser una eina molt poderosa per
fomentar la creativitat dels infants.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 13 i 20, a les 17 h
Cal inscripció prèvia

TEATRE I MUSICA

JOCS

Cada mes la Biblio
fa tallers
El peix de la biblioteca,

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 15, a les 12 h

amb Núria Altamirano

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

Activitats de lleure
del mes de novembre

DILLUNS 17
Xerrada: Gestiona les teves
emocions per ser feliç
Les emocions tenen una gran
importància i utilitat en les
nostres vides ja que ens ajuden
a prendre decisions.
A càrrec d’Ana Sánchez,
psicòloga

Casal de gent gran
El Remolar, entrada lliure,
a les 17.30 h

DIMARTS 4 I DIMECRES 26

DIMARTS 18

Intercanvi de passejades

Sortida Cultural: Jaciment del
Born i Exposició

Farem un intercanvi de passeigs d’uns 5 km de recorregut
amb un grup del districte de Sant Martí de Barcelona.
El dimarts 4 farem d’amfitrions i els acompanyarem
a conèixer els espais naturals del riu Llobregat amb un
educador ambiental. El dimecres 26 els tornarem la visita
i ens acompanyaran a conèixer els racons del Barri de
Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou: parc de diagonal
mar, platja de la mar bella, rambla del Poblenou, ...

Inscripcions: programa lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: 5€ les dues caminades

Visita guiada al jaciment del Born.
Després visitarem l’exposició

“Barcelona 1700, de les pedres
a les persones” que rememora la

societat barcelonina del segle XVIII,

Inscripcions: Programa de
Lleure de la gent gran
Places limitades. Preu: 8 €

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

Ja tenim
La Capsa
oberta
Recupera la seva seu amb
bucs d’assaig, estudi de
so, sala de concerts, bar...
Després de 5 anys tancada per obres, el
divendres 10 d’octubre La Capsa es va
tornar a obrir. Aquest equipament de
referència de la música moderna a l’àrea
metropolitana ofereix nous bucs d’assaig,
bar, estudi de so, sala de concerts renovada... i l’esperit de sempre. Per celebrar la
reobertura es va organitzar una jornada
de portes obertes i un cap de setmana de
concerts gratuïts.

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, amb el regidor de Cultura, David Vicioso, i el tinent d’alcalde
d’Espai Públic i Projectes Urbans, Juan Pedro Pérez Castro, durant la inauguració de La Capsa.

Oberta a la societat
L’equipament, reformat a càrrec de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, aposta per
l’exploració i l’experimentació i posa a
l’abast dels seus usuaris els mitjans i les
infraestructures per a una acció cultural
musical, sonora i audiovisual expressiva,
social i viva. A més, ara La Capsa incorpora
també la formació en música moderna
atès que ha esdevingut una seu més de
l’Escola Municipal de Música del Prat.
La recuperació de l’edifici de La Capsa,
ubicat plenament en el nucli urbà, ben
comunicat i envoltat de serveis a la ciutadania, aposta per un model públic de gestió mixta, fonamentat en la participació
dels sectors públic, privat i social, i gestionat amb criteris d’eficàcia i eficiència
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Vídeo a www.elprat.tv

Les portes obertes van ser guiades i dinamitzades amb música.

14

El Prat
se mueve
contigo
El Punt de Voluntariat,
en Cases d’en Puig, nuevo
espacio de información,
atención y asesoramiento

EL PRAT
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¿Alguna vez has pensado que podrías
dedicar un poco de tu tiempo a colaborar en alguna causa? ¿Crees que podrías
aportar tu granito de arena para mejorar un poco la vida de las personas de tu
entorno? El Prat y sus entidades ofrecen
una gran diversidad de oportunidades
de voluntariado para satisfacer estas inquietudes y, a la vez, colaborar en la cohesión social de la ciudad promoviendo
valores como la solidaridad, la convivencia, la transformación social, el compromiso y la responsabilidad.
Cases d’en Puig ha habilitado el Punt
de Voluntariat de El Prat, un espacio de

El Punt de Voluntariat está situado en Cases d’en Puig.

atención y asesoramiento sobre toda la
información relativa a las novedades y llamadas de voluntariado.
Las tardes de lunes y jueves, Cases d’en
Puig abre las puertas a todas las personas que quieran ayudar a transformar la

sociedad a través de la implicación en la
comunidad y en el tejido asociativo mediante el voluntariado.
Más información en el tel. 93 379 00 50
(ext 5600), voluntariat@elprat.cat y
www.casesdenpuig.cat

❧

Selecció del projecte del
teatre de l’Artesà

Nens i nenes participants en un dels tallers.

Activitats i
tallers per
als infants
Al Centre Cívic Sant
Jordi - Ribera Baixa

Amb l’objectiu d’acostar les línies d’actuació del Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa als més petits, s’organitzen un
ampli ventall d’activitats.
Dissabte es fa el Racó del Joc, un espai gratuït, dinamitzat per monitores,
on nens i nenes (de 2 a 6 anys) amb els
pares i mares fan activitats diferents
(pintura, contes, manualitats, cuina...).
Fa poc s’ha iniciat un cicle de tallers
familiars, per a infants de 6 a 9 anys,
acompanyats d’adults, els diumenges.

S’hi tractaran temes com la robòtica, la
màgia o la cuina.
Circ i arts escèniques
El projecte de circ i arts escèniques del
centre també s’acosta als més petits,
amb un taller de circ infantil (6 a 12 anys)
on s’aprenen les tècniques bàsiques del
circ i de l’expressió corporal. Un divendres al mes es fa el Circ Obert, orientat a
més grans de 13 anys.
Noves tecnologies
Cada mes es fa KIT (Club Tecnològic
Infantil), on nois i noies de 9 a 12 anys
poden experimentar amb la creació de
videojocs, robots amb lego, impressores
3D, etc. La inscripció és gratuïta.
El Centre també programa activitats
i espectacles infantils vinculats al calendari festiu: Castanyada, Carter Reial,
Festes del barri, Carnaval... Algunes activitats i tallers requereixen inscripció
prèvia. www.ccriberabaixa.cat

❧

[ El Ple Municipal
del Prat ha aprovat
l’autorització de la
despesa plurianual
per a la selecció del
projecte arquitectònic
de recuperació del
teatre del Centre
Artesà. Es convocarà
un concurs d’idees
i se seleccionaran cinc projectes
arquitectònics, dels quals sorgirà
posteriorment el projecte definitiu.
De moment, el consistori hi destinarà
una inversió de poc més de 900.000
€ fins l’any 2017. Actualment s’està
elaborant el pla d’usos del futur
teatre, la recuperació del qual serà,
segons l’alcalde Lluís Tejedor, la
principal inversió municipal del
proper mandat.]

El Prat ja té banc de
temps
[ Un grup de veïns i veïnes ha posat
en marxa un banc de temps per
ajudar la gent del Prat a gestionar
les seves necessitats sense que hi
intervinguin els diners. Un banc de
temps és un sistema d’intercanvi de
coneixements, habilitats i serveis on
la moneda de canvi són les hores.
Així també s’enforteix la xarxa
social, personal i veïnal del Prat. Més
informació a Cases d’en Puig, els
dilluns i dimecres, de 18 a 20 h, i a
www.bdtelprat.cat.]
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Mejoras
fuera de
la ciudad
Reformas en caminos
naturales y construcción
de una granja avícola
Camino del Sorral
El camino del Sorral, que discurre por la
orilla del Llobregat entre El Prat y Sant
Boi, se está sometiendo a diversas obras
de mejora. Los trabajos, con un presupuesto de casi un millón de euros, los
promueve el Área Metropolitana de Barcelona a petición del Ayuntamiento de
El Prat. La obra consiste en la reparación
del vial para vehículos y la adecuación
paisajística del entorno del camino. Los
trabajos acabarán a finales de año.

Camino del Sorral

Camino de Valencia
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Ya está prácticamente finalizada la reforma del camino de Valencia entre el mirador de aviones y la entrada a los Espacios
Naturales del Río. El camino tiene ahora
carriles segregados para vehículos de
motor, bicis y peatones.

Camino de Valencia

Granja para “potablavas”
El Ayuntamiento ha construido, junto
a los huertos lúdicos municipales, una
instalación para la cría de pollos de la
raza Prat, que cederá a la Asociación de
Criadores. Esta granja acogerá visitas
de escolares y de público en general, y
fomentará la cría de “potablavas” entre
las generaciones más jóvenes. Vídeo en
www.elprat.tv

❧

Granja para “potablavas”

L’Ajuntament, amb els infants
i adolescents més necessitats
Enguany, l’Ajuntament destina 1.027.000 € a beques, ajuts i serveis per garantir
l’educació, la protecció i el desenvolupament integral de menors i famílies amb
diﬁcultats. Això suposa un augment del 37% respecte del curs anterior
L’Ajuntament
del
Prat té entre les seves prioritats protegir els drets bàsics i
promoure la igualtat
d’oportunitats educatives dels infants i adolescents de famílies
que es troben en situacions socioeconòmiques difícils per tal
de garantir el desenvolupament integral
d’aquests menors.
[ Beques menjador.
Uns 700 infants de
primària han rebut
beques o complements de menjador
escolar, finançat per
l’Ajuntament i la Generalitat a través del
Consell
Comarcal,
per 640.000 €. El pressupost municipal hi
aporta 230.000 €.
[
Escolarització. La tarifació social de les matrícules de les escoles bressol municipals és una de les noves ajudes que s’han implementat
aquest curs.
S’hi han destinat
130.000 € en ajuts
a l’escolarització i
menjador en escoles bressol municipals.
[ Tallers per al reforç acadèmic. Per doques per apuntar-se a activitats esportiA més, aquest any s’ha iniciat la tarifació
nar suport a l’aprenentatge de l’alumnat
ves que es desenvolupin en una escola o
social de les matrícules d’aquestes escoamb més factors de risc social, educatiu
entitat del Prat. Aquest curs s’hi destinales, a la qual s’han acollit 160 famílies i es
i psicològic, aquests tallers compten enran 20.000 € .
destinaran uns 110.000 € .
guany amb 50.000 € .
[ Llibres de text i material escolar.
[ Activitats de lleure. 196 infants han
[ Programes socioeducatius de suL’Ajuntament, els centres educatius i les
rebut ajuts per participar en activitats
port a menors en situacions de risc
AMPA impulsen un programa de reutiextraescolars durant el curs i 283 per pard’exclusió. Per atendre a menors que
lització de llibres de text, tant a l’etapa
ticipar en activitats de lleure socioeducapresenten dificultats en el seu creixed’escolarització obligatòria com postotiu aquest estiu, amb la inclusió de dos
ment, integració escolar i processos
bligatòria, que afavoreix un important
àpats diaris. L’aportació del pressupost
d’aprenentatge, aquests programes soestalvi per a les famílies. Aquest curs
municipal ha estat de 90.000 €.
cioeducatius disposen d’una dotació de
l’Ajuntament ha incrementat el suport
[ Esport. Els infants de famílies amb
més de 335.000 euros en el pressupost
econòmic al projecte fins als 62.000 € amb
nivells baixos de renda poden rebre bemunicipal
l’ampliació de l’ajut per a material escolar.

❧
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PARA FAMILIAS NECESITADAS

El objetivo es poner estos
pisos en alquiler y a
disposición de familias de
El Prat con necesidades
de vivienda
TRECE VIVIENDAS

En estos momentos, el
Ayuntamiento ha detectado
en nuestra ciudad un total de
13 viviendas en esta situación
de desocupación permanente

La empresa municipal Prat Espais gestiona la bolsa de alquiler.

EL PRAT

29

Sanciones por pisos vacíos

novembre

El Ayuntamiento facilita a los bancos que los cedan para poder ponerlos en alquiler
El Ayuntamiento de El Prat se ha dirigido a las entidades bancarias que tienen
pisos desocupados de forma permanente en la ciudad para que los cedan a
la Administración, con el fin de que puedan ser habitados. El objetivo del Ayuntamiento es ponerlos a disposición de
familias del municipio con necesidades
de vivienda.

Una vez localizados los pisos desocupados y propiedad de entidades
financieras, el Ayuntamiento pone a su
disposición los servicios de la Bolsa de
Alquiler, gestionada por la empresa municipal Prat Espais (www.pratespais.
com). Se trata de que los bancos cedan
a la Administración estas viviendas, para
su gestión en régimen de alquiler o bien

otras posibilidades que supongan su
movilización.
En caso de no atender los requerimientos del Ayuntamiento en el plazo
de un mes, se abrirá un expediente sancionador a las entidades bancarias propietarias de estos pisos desocupados. La
medida afecta en estos momentos a 13
viviendas en El Prat

❧
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Torna el
Quinto Tapa
Pota Blava
Del 13 de novembre a l’11
de desembre, amb la
participació de més de
30 restaurants del Prat
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Del 13 de novembre a l’11 de desembre se celebrarà al Prat una nova edició
del Quinto Tapa Pota Blava, organitzada
per l’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat, amb el suport de
l’Ajuntament del Prat.
El pollastre del Prat serà el protagonista d’aquest esdeveniment gastronòmic,
en el qual la carxofa Prat també traurà
el nas. Més de 30 restauradors del Prat
participen en l’edició d’enguany.
El colofó del Quinto Tapa serà la Fira
Tapa Pota Blava, que se celebrarà en el
marc de la 41a Fira Avícola de la Raça
Prat.

Trobareu tota la informació a www.quintotapa.cat.

El Quinto Tapa Pota Blava és, cada cop
més, un esdeveniment amb repercussions fora de la nostra ciutat. De fet, en
l’anterior edició més del 35% dels clients
provenien de fora del Prat. Com a novetats d’enguany destaca l’oferiment, per

part de l’organització, d’un assessor gastronòmic als bars i restaurants participants, amb l’objectiu de millorar encara
més l’oferta gastronòmica. I, com sempre, hi haurà premis a les millors tapes,
amb participació popular

❧

Dos instituts del Prat,
en el projecte Innolab
Col·laboren en innovació amb empreses i ajuntaments

L’alumnat de formació professional dels
instituts Illa dels Banyols i Ribera Baixa de
la nostra ciutat participen en un projecte
de desenvolupament de talent promogut per l’agència comarcal d’innovació,
Innobaix.
L’objectiu del projecte Innolab és
desenvolupar les capacitats i habilitats
d’innovació de l’alumnat per contribuir
al desenvolupament social i econòmic
del Baix Llobregat. Hi col·laboren empreses i ajuntaments de la zona.
A començament d’estiu es va fer la
primera sessió de treball, en què es van
definir els reptes que els i les alumnes
hauran de resoldre. Aquests reptes són
problemes reals d’empreses i institucions als quals l’alumnat ha de proposar
solucions i respostes innovadores amb el

suport d’Innobaix i dels tècnics i professorat implicats.
Selecció dels millors
Aquesta oportunitat de connectar el talent creatiu del territori amb nuclis productius tindrà la seva finalització a finals
de novembre, quan les empreses i ajuntaments seleccionin els millors projectes
de cada centre per participar en l’Innolab
Star Up Event, on es perfeccionaran i es
desenvoluparan aquestes idees.
En el projecte hi participen set instituts
de la comarca. Les empreses i entitats
que proposen i gestionen els reptes són
Bayer Hispania, J. Juan, Ernesto Ventós,
Hesperia Hotels, Hospital Sant Joan de
Déu i ajuntaments del Prat, Sant Just Desvern, Gavà i Esplugues

❧

Alumnat de l’Institut Ribera Baixa participant
en el taller d’idees d’Innolab.
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Convocat
el 8è
concurs
d’aparadors
El Consell Municipal de Comerç ha
convocat la vuitena edició del concurs
d’aparadorisme del Prat. S’atorgarà un
premi de 300 €, gentilesa de Prat Gran
Comerç, per l’aparador amb més qualitat artística, i un premi de 2 bitllets
d’avió, gentilesa d’ACIP, per l’aparador
més original. També s’atorgarà un premi
consistent en un aparador de la botiga
guanyadora, que s’exhibirà al carrer del
Comerç de la Mostra Comercial de la
Fira Avícola 2014.
Tots els comerços locals s’hi poden inscriure trucant al 93 478 68 78. El període

Lliurament dels guardons als aparadoristes guanyadors de l’edició de l’any passat.

d’inscripció finalitza el 21 de novembre.
L’aparador concursant haurà d’exhibir
la decoració objecte de concurs entre
l’1 i el 15 de desembre de 2014.

Aquest concurs vol promoure el comerç local com a part fonamental d’una
ciutat que vol ser moderna, emprenedora i cohesionada socialment

❧
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C

addy Adzuba és una de les activistes
per la pau que va estar al Prat el 6
d’octubre passat, juntament amb cinc
importants activistes internacionals,
per participar en les Jornades de
Ciutats Constructores de Pau.
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Caddy Adzuba
Activista per la pau

“Volem que,
a l’Àfrica,
s’hi pugui
viure.”

Ciutats Constructores de Pau és un projecte conjunt de diversos municipis catalans —entre ells,
el Prat— i altres institucions i entitats. Té com a
objectiu donar a conèixer la feina que fan alguns
activistes per la pau arreu del món, per ajudar a
conscienciar la ciutadania de les poblacions que hi
participen sobre la necessitat d’integrar la defensa
de la pau en la seva tasca quotidiana.
Amb aquest projecte, van estar al Prat Issa Amro,
Meir Margalit, Chema Caballero, Txema Urquijo,
Diego Quiroga i Caddy Adzuba. Van venir per donar-nos a conèixer la seva tasca i ens van transmetre com n’és, d’important, que els donem suport
a través de xerrades, trobades, reunions institucionals i visites a les escoles.
Com a representant d’aquest grup de persones
compromeses amb la pau, entrevistem Caddy Adzuba, de la República Democràtica del Congo. Ella
ha rebut el Premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia 2014 per la seva lluita pacífica contra la violència que afecta les dones del seu país, la pobresa
i la discriminació. Llicenciada en dret i periodista
de professió, difon amb el seu testimoniatge el
gran drama de la violència sexual que pateixen
les dones del Congo arran del conflicte, obert l’any
1996, sorgit del negoci multimilionari que suposa
l’extracció de minerals com el coltan i el petroli.
En un context de guerra com el del Congo,
com és la feina d’una periodista per la pau?
El micròfon és l’eina amb què compto per contribuir a la pacificació del meu país. Encara que és
molt complicat, els periodistes per la pau intentem
fer la nostra feina de la manera més neutral, sense
prendre posició.
Però aquesta actitud ha de ser molt difícil
de mantenir. Com ho feu?
Treballem en llocs que estan en guerra. Hem de
ser neutres, és important, encara que costi molt,
perquè hi ha molta pressió.
Radio Okapi, des d’on emets la informació,
és del govern del Congo?
No. Depèn de les Nacions Unides i emet per a
tot el territori congolès. Aquest fet em permet
l’objectivitat i és la garantia de la imparcialitat
informativa.
La teva lluita és contra la violència sexual
de les dones. En parles a la ràdio i en parles
arreu del món. Què aconsegueixes?
N’hem de parlar a la ràdio i a tot arreu on puguem! La violència sexual és una arma de guerra i

no es pot parlar de pau sense parlar d’aquest fet.
Abans de qualsevol procés de pau s’ha de protegir
les dones. Són un 52% de la població!
Durant la Jornada es va parlar de la influència dels mitjans de comunicació en la resolució de conflictes.
Desgraciadament, els mitjans de comunicació no
ens estan acompanyant. És el conflicte menys conegut i el menys mediatitzat.
Un altre conflicte molt conegut però encara
sense solució és el dels nens soldats. Què
ens en pots dir?
No és un altre tema, és el mateix: és la violència
contra les dones. Se les separa dels seus fills i de
la seva família. Segresten els nens i els obliguen a
fer de soldats, a fer la guerra contra la seva gent.
És terrible! No podem parlar de les dones com a
víctimes de la guerra sense parlar dels seus fills.
Com lluiteu contra això?
Intentem trobar-los i treure’ls de l’exèrcit..., però
és molt difícil.
Et sents amenaçada?
Sí, molts cops, com a periodista. L’exercici de la
meva professió significa estar sempre amenaçada.
Els periodistes no podem treballar en una zona de
conflicte com el Congo sense estar contínuament
amenaçats.
Com ho pots resistir?
És una elecció de vida. Sabem a què ens arrisquem
perquè ho veiem en altres periodistes que han matat, però és l’opció de vida que hem escollit.
Juntament amb l’artista Ouka Leele, has fet
un documental anomenat Pour quoi? (‘Per
què?’) en què expliques la situació del teu
país i expliques amb cruesa alguna situació
viscuda per dones agredides. Què pretens
amb aquest documental?
Pretenc donar a conèixer el que passa al Congo,
les atrocitats que es fan contra les dones i les seves famílies. Pretenc que la societat internacional
conegui que al Congo hi ha una guerra finançada
per empreses internacionals que vénen a buscar
les nostres riqueses naturals i que per això s’està
matant part de la població. Pretenc sensibilitzar
l’opinió pública del món i demanar que s’actuï per
acabar amb aquesta guerra. Vull que, com dic en
el documental, “A l’Àfrica, s’hi pugui viure”

❧

[ Dolors Pérez Vives ]
[ José David Muñoz ]
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Nuevas actividades
dirigidas en los CEM
Sagnier y Estruch

En la passada edició de la Nit de l’Esport es va reconèixer la tasca del Pratenc Associació d’Atletisme,
del Club Bàsquet Prat i del Club Natació Prat per la consecució de la Certificació de Qualitat Escola
Esportiva Prat.

Al Prat, escoles esportives
de qualitat contrastada
12 entitats, a punt d’aconseguir la certiﬁcació

El Club de Bàsquet Prat, el Pratenc Associació d’Atletisme i el Club Natació Prat
ja disposen de la Certificació de Qualitat Escola Esportiva Prat. Aquest segell
identifica els clubs i associacions de la
ciutat que fan una formació esportiva
de qualitat a infants i joves. La certificació s’aconsegueix complint una sèrie de
requeriments bàsics.
Ara, en el marc del model esportiu de
qualitat i saludable que està desenvolupant l’Ajuntament del Prat, s’està concloent la segona fase d’implantació de
la Certificació de Qualitat Escola Esportiva Prat. En aquesta segona fase participen les 12 entitats esportives amb més
activitat de la ciutat, a banda dels tres
clubs ja citats.
Tallers de treball
El procés de certificació s’està desen-

volupant a través d’una sèrie de tallers
de treball, a càrrec de l’empresa especialitzada Atlas Sports Consulting, en
els quals participen els responsables directius i tècnics de les entitats i clubs. A
través de la seva participació activa, les
entitats i clubs esportius del Prat aborden aspectes com els diferents models
de gestió, els processos organitzatius, el
projecte esportiu, la formulació de plans
de negoci, les estratègies de màrqueting, etcètera.
Auditoria per veriﬁcar
els requeriments
El procés culmina amb una auditoria a
la qual s’hauran de sotmetre les entitats
esportives participants. Aquesta auditoria verificarà el compliment d’un llistat
de requeriments que s’han d’assolir per
aconseguir la certificació

❧

[ Desde este mes de octubre
podemos disfrutar de dos nuevas
actividades dirigidas en los
complejos deportivos municipales
CEM Sagnier y CEM Estruch.
Se trata de Zumba y de Tábata.
Zumba (foto inferior) es una
actividad dirigida cardiovascular,
en la que se baila siguiendo una
coreografía sencilla para cada
canción. Por su parte, la Tábata es
una actividad de alta intensidad
con la que se mejora la condición
física en general mediante la
práctica de ejercicios globales
y funcionales a través de un
entrenamiento por intervalos. Para
consultar los horarios de estas
actividades, consultar el web
www.esports.elprat.cat.
Programas de
entrenamiento

Por otra parte, en las salas de fitness
y en las piscinas se han incorporado
nuevos programas de entrenamiento
específicos, adaptados a tres
grupos de edad y a tres niveles de
intensidad. Cada nivel tiene tres
sesiones diferentes, que permiten
mejorar el estado de salud de una
forma divertida.
Estos programas de entrenamiento
los proporcionan los y las monitoras
de sala y los y las socorristas.]
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SE LLENA UN VACÍO

Hasta ahora, las chicas
en edad escolar que querían
jugar a fútbol en El Prat
tenían que esperar
a la edad adulta
LIGA DEL BAIX LLOBREGAT

El equipo de fútbol base
femenino del Atlètic Prat
jugará en la Liga Escolar
del Baix Llobregat de
fútbol 7

Jordi Díez y Laura Jiménez, ambos de rojo, con el equipo de chicas.
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El fútbol femenino, en alza
El Atlètic Prat crea el primer equipo de fútbol base para chicas
Desde esta temporada, las chicas que
quieran jugar al fútbol en El Prat ya no tienen que esperar a llegar a la edad adulta.
Sí lo podían hacer en la liga escolar de fútbol sala, pero desde este año ya pueden
jugar sobre césped. El Atlètic Prat ha creado el primer equipo de fútbol base para
chicas. Actualmente son 10, con edades
de entre 11 y 14 años.

Jordi Díez y Laura Jiménez entrenan a
este equipo, que participará en la Liga Escolar del Baix Llobregat de fútbol 7. “Había un vacío en el fútbol femenino. Hasta
ahora acababan en el fútbol sala. Ahora
pueden seguir hasta la edad adulta “, explica Díez. El Atlètic Prat ya cuenta con un
equipo femenino amateur que disputa el
campeonato de Preferente Femenina.

Buscan más chicas
El equipo entrena cada martes y jueves
de 18.45 a 20.15 h en el CEM Julio Méndez, y animan a que se apunten más
chicas de El Prat a participar. Según Jordi
Díez, “el fútbol femenino sigue infravalorado y apostamos por su visibilidad”

❧

[ José David Muñoz ]

FLAIXOS D’ESPORTS

INAUGURADES LES PISTES DE PÀDEL
COPA EUROPEA DE PATÍ DE VELA
El Centre Municipal de Vela del Prat i les aigües del
nostre litoral van acollir, 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 van participar més de 100 competidors/es
de diferents països. Vídeo a www.elprat.tv

El dissabte 18 d’octubre es va inaugurar el Pádel Barcelona — El Prat,
un complex esportiu amb 14 pistes de pàdel situat al parc del Riu.
La setmana del 20 al 26 d’octubre s’hi va celebrar el Campionat de
Catalunya Absolut de Pàdel. La contractació de treballadors/es per
a aquest complex esportiu s’ha fet a través del Centre de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament del Prat, amb l’objectiu que les persones
empleades siguin de la nostra ciutat. Vídeo a www.elprat.tv
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LA X CURSA PER LA VIDA, EL 16 DE NOVEMBRE
OPEN INTERNACIONAL DE PETANCA
El Club Petanca Prat i el Club Petanca Marina Llevant
van organitzar, el 18 d’octubre passat, el VI Open
Internacional de Petanca Ciutat del Prat. La competició,
que es va celebrar als jardins de la Ribera durant tot el
dia, va comptar amb 58 equips formats per tres jugadors,
provinents de diferents països. Vídeo a www.elprat.tv

El diumenge 16 de novembre a les 10 h se celebrarà la 10a
edició de la Cursa per la Vida, organitzada per la secció local del
Prat de l’Associació Espanyola Contra el Càncer per recaptar
fons i sensibilitzar sobre aquesta malaltia. Com cada any,
s’espera una gran i entusiasta participació a aquesta cursa de
5 km, la inscripció a la qual val 6 €. A la foto, inici de la cursa
de l’any passat, que es va celebrar sota una intensa pluja.
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