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20 anys del Pla Delta:
la recuperació ambiental i la
creació del Prat que coneixem
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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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Els residents al Prat tampoc pagaran per aparcar a la platja l’estiu vinent.
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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 al web municipal: www.elprat.cat
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El 80% de
les escoles
catalanes que
visiten alguna
vegada el Delta
repeteixen,
fet que indica
que els espais
naturals tenen
gran atractiu
per al públic
escolar.
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Gairebé 300 grups escolars
d’arreu de Catalunya, el Prat inclòs, visitaran aquest curs els
espais naturals del delta del Llobregat, fet que demostra l’interès
educatiu que representen aquests indrets protegits. Ja fa més de
25 anys que els serveis d’Educació Ambiental de l’Ajuntament
del Prat ofereixen a les escoles catalanes uns itineraris pels
espais naturals anomenats “Apropa’t al Delta”. L’atenció als grups
escolars es fa a la reserva del Remolar-Filipines, als Espais Naturals
del Riu (estany de Cal Tet), i paulatinament es va incorporant
l’itinerari fins els edificis de
Carrabiners i Semàfor, ja tocant Tots els nivells
al mar. En els darrers cursos
Les visites són per a tots
escolars s’han atès uns 250
els nivells educatius, i
grups d’alumnes i més de 6.500 es treballa la formació
escolars per any. El percentatge i transformació del Delta
d’escoles que repeteixen la
i la seva biodiversitat
visita és molt alt, del 80%, fet
que demostra l’èxit i l’interès
educatiu dels espais naturals
del nostre municipi

❧
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F
Molts s’ho miraven amb
prudència, altres amb
escepticisme i altres ho veien
impossible; però al llarg
d’aquests anys, els diversos
equips de govern municipal,
i molta gent implicada de la
ciutat, han anat seguint el full
de ruta marcat des del 1994
per arribar on som ara.

Lluís Tejedor
L’alcalde

a 20 anys, quan es va signar el conveni del Pla Delta entre totes les administracions implicades, vaig escriure en
aquesta mateixa publicació que estava convençut que la ciutadania del Prat seria la primera a beneficiar-se de
les noves oportunitats que teníem en l’horitzó. Va ser l’Ajuntament del Prat el que va marcar les premisses en
temes de sostenibilitat, en la definició del territori i en els límits del creixement del port i l’aeroport, les dues grans
infraestructures de Catalunya que ens situen en un punt estratègic del nostre país. Tant el port com l’aeroport
necessitaven créixer i modernitzar-se, i ho haurien fet amb la implicació de l’Ajuntament o sense. Per tant, havíem d’aprofitar l’oportunitat de ser decisoris, de planificar i gestionar projectes, pactar i convenir tot el que fos
necessari per aconseguir mantenir i millorar el nostre model de ciutat i de territori.
El Pla Delta ha significat l’inici d’una important transformació per al Prat. La construcció de la depuradora i la
regeneració de la platja, la recuperació ecològica i social del riu, la reconversió d’espais naturals per a l’ús públic,
la definició dels espais agrícoles protegits i la preservació i millora dels aqüífers van ser essencials per salvar el
nostre delta. També, un gran triomf: el soterrament de les vies del tren i la construcció de l’estació actual.
Ara, 20 anys després, gaudim d’una platja amb aigua neta, un camí cap al litoral molt atractiu per a tothom,
una ciutat oberta al riu Llobregat, uns espais naturals amb gran afluència de ciutadans i visitants, un paisatge
bonic. Hem aconseguit la recuperació de patrimoni com la Ricarda, el Semàfor i els Carrabiners. I el que és més
important, hem guanyat, com a comunitat, orgull de ciutat. Aquests són només alguns exemples de com el Prat
s’ha transformat per millorar la qualitat de vida dels pratencs i les pratenques. Ara, som molts els que sentim que
el Prat és el nostre lloc al món i l’hem de cuidar i protegir.

Un territori al servei de les
persones

H

Muchos lo miraban con
prudencia, otros con
escepticismo y otros lo veían
imposible; pero a lo largo de
estos años, los diversos
equipos de gobierno
municipal, y mucha gente
implicada de la ciudad, han
ido siguiendo la hoja de ruta
marcada desde 1994 para
llegar a donde estamos
ahora.

ace 20 años, cuando se firmó el convenio del Plan Delta entre las administraciones implicadas, escribí que estaba
convencido de que la ciudadanía de El Prat sería la primera en beneficiarse de las nuevas oportunidades que teníamos en el horizonte. Fue el Ayuntamiento de El Prat el que marcó las premisas en temas de sostenibilidad, en
la definición del territorio y en los límites del crecimiento del puerto y el aeropuerto, las dos grandes infraestructuras de Cataluña que nos sitúan en un punto estratégico del país. Tanto el puerto como el aeropuerto necesitaban
crecer y modernizarse, y lo habrían hecho con la implicación del Ayuntamiento o sin ella. Por lo tanto, teníamos
que aprovechar la oportunidad de ser decisorios, de planificar y gestionar proyectos, pactar y convenir todo lo
que fuera necesario para conseguir mantener y mejorar nuestro modelo de ciudad y de territorio.
El Plan Delta ha significado el inicio de una importante transformación para El Prat. La depuradora y la regeneración de la playa, la recuperación ecológica y social del río, la reconversión de espacios naturales para el uso público, la definición de los espacios agrícolas protegidos y la preservación y mejora de los acuíferos fueron esenciales
para salvar nuestro delta. También, un gran triunfo: el soterramiento de las vías y la construcción de la estación.
Ahora, 20 años después, disfrutamos de una playa con agua limpia, un camino hacia el litoral muy atractivo para
todos, una ciudad abierta al río Llobregat, unos espacios naturales con gran afluencia de ciudadanos y visitantes,
un paisaje hermoso. Hemos logrado la recuperación de patrimonio como la Ricarda, el Semáforo y los Carabineros. Y lo que es más importante, hemos ganado, como comunidad, orgullo de ciudad. Estos son sólo algunos
ejemplos de cómo El Prat se ha transformado para mejorar la calidad de vida de los y las pratenses. Ahora somos
muchos los que sentimos que El Prat es nuestro lugar en el mundo y que lo debemos cuidar y proteger.
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A la izquierda, aspecto que tenían antes el río, la playa
y el acceso al litoral. A la derecha, aspecto actual.

Las 4 claves
[1]
La intervención decidida del
Ayuntamiento evitó que se
ejecutaran proyectos que
habrían destruido el equilibrio
territorial de El Prat.

[2]
Para cada proyecto, el
Ayuntamiento negoció
compensaciones con el fin de
mantener y mejorar el modelo
de ciudad y de territorio.

[3]
20 años después, tenemos
una playa con agua limpia,
un camino hacia el litoral
atractivo y seguro, una
ciudad abierta al río y unos
espacios naturales de calidad
que podemos visitar.

20 años del
Plan Delta:
la recuperación
ambiental y la
creación de El Prat
que conocemos

H

ace 20 años, representantes de las diversas administraciones implicadas firmaban, en el Teatre Modern de nuestra ciudad, el denominado Plan Delta. Se trataba
de un conjunto de grandes proyectos de
infraestructuras básicas para Cataluña, a
desarrollar en territorio de El Prat y centradas en dos objetivos básicos: la ampliación del puerto y la del aeropuerto.
Cada proyecto,
una batalla

[4]
Las nuevas zonas de
actividades económicas,
como la ZAL Prat o la zona
logística del aeropuerto,
han generado fiscalidad y
empleo para la ciudad.

El Ayuntamiento batalló y negoció para
frenar proyectos que habrían significado
la práctica desaparición de El Prat como
modelo de ciudad y de territorio: una
pista del aeropuerto sobre la playa, la
desembocadura del río en la Ricarda, la
ronda de Llevant como gran vial de entrada al puerto…
Así, se fue consiguiendo que cada proyecto fuera acompañado de diversas
contrapartidas y mejoras para nuestro
municipio, negociadas y perseguidas
sin descanso por el Ayuntamiento de El
Prat. La administración más pequeña de
todas, la municipal, fue la que tuvo una

EL PRAT
visión de conjunto y la que veló por la
coherencia territorial del Plan Delta. El
Ayuntamiento se propuso dos objetivos
básicos a conseguir en medio de tantas
obras gigantescas y proyectos de envergadura: la sostenibilidad ambiental y la
mejora de la calidad de vida de las personas de El Prat.
¿Qué tenemos
ahora?
Ahora, 20 años después, disfrutamos de
una playa con agua limpia, un río con
vida, una atractiva red de caminos, una
ciudad abierta al Llobregat, espacios naturales accesibles, el soterramiento de
las vías del tren y una línea de metro que
entrará en funcionamiento en 2016. También hemos logrado la recuperación de
patrimonio histórico como la granja de
la Ricarda, el Semáforo y los Carabineros.
A nivel económico, se han desarrollado
nuevas zonas de actividad con la ZAL Prat
y la zona logística del aeropuerto, que
han generado fiscalidad y empleo para
la ciudad. Y, en global, El Prat ha ganado,
como comunidad, orgullo de ciudad.
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Recuperación
ambiental
Uno de los impactos más positivos ha
sido la mejora de la calidad de las aguas
del río y de los humedales y playas de
parte del delta gracias a la entrada en servicio de la depuradora. Se crearon nuevas
áreas gestionadas por el Consorcio de los
Espacios Naturales del Delta, como los Espacios Naturales del Río, una serie de elementos naturales preexistentes y otros
de nueva creación, y se inició un proceso
de recolonización de numerosas especies vegetales y animales. Algunas de
ellas habían desaparecido hacía décadas
y de otras no se tenía constancia previa.
La inevitable reducción de los espacios
agrícolas y naturales se ha visto compensada por su gestión pública y su uso
masivo por la ciudadanía: ya no están cerrados y aislados, sino que los podemos
disfrutar. En definitiva, puede que este
sea el gran resultado final del Plan Delta:
el uso social público de unos espacios
antes de difícil acceso y cerrados y que
ahora se han abierto a la ciudadanía

❧
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ACTUACIONES REALIZADAS

MEJORAS CONSEGUIDAS

Ampliación del puerto
[ Nuevos diques
[ ZAL (Zona de Actividades Logísticas)

[ Creación de la playa de Ca l’Arana
[ Aportaciones anuales de arena a la playa contra la regresión costera

Ampliación del aeropuerto
[ Tercera pista
[ Terminal T1
[ Ciudad Aeroportuaria

[ Reducción del ruido aeronáutico sobre la ciudad
[ Miradores de aviones
[ Estanques de la antigua laguna de la Illa
[ Camino de la playa con carriles segregados para peatones y ciclistas
[ Apertura al público de la pineda de Can Camins
[ Traslado y reconstrucción de la granja de la Ricarda
[ Recuperación del edificio de la Telegrafía
[ Centro Cultural Aeronáutico (pendiente del proyecto museográfico)
[ Adquisición de toda la franja entre el aeropuerto y el mar (parque litoral)
[ Construcción del humedal de Cal Met Natrus y ampliación del estanque de La Roberta

Desvío del río

[ Espacios Naturales del Río (Cal Tet e itinerarios públicos)
[ Cajones de depuración del agua
[ Parque del Riu
[ Puente del Pratenc (en servicio en 2015)

Depuradora del Baix Llobregat Y RED DE
COLECTORES

[ Playa de uso público con agua excelente para el baño
[ Camino del Sorral
[ Mirador del parque del Riu

CONEXIONES VIARIAS

[ Pata Sur de las rondas
[ Autovía del Baix Llobregat

Conexiones ferroviarias (AVE)

[ Soterramiento de las vías a su paso por el núcleo urbano
[ Nueva estación de cercanías y nueva estación de Renfe (en proyecto)

Desalinizadora metropolitana

[ Adecuación de los edificios del Semáforo y de Carabineros
[ Centro Municipal de Vela

LÍNEA L9 DEL METRO (en construcción)

[ Mejora de la conectividad interna y externa de la ciudad

Stand
municipal

Los espacios
naturales
están ahora
gestionados
públicamente,
han ganado en
biodiversidad y
son accesibles
a la ciudadanía.

El stand municipal de la Feria
Avícola hace un recorrido
por la transformación que
ha supuesto para El Prat el
desarrollo del Plan Delta.

CRONOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES
ACTUACIONES DEL PLAN DELTA
1994 [ Convenio de Cooperación en Infraestructuras y Medio
Ambiente en el Delta del Llobregat, conocido como Plan
Delta, por parte de todas las administraciones implicadas.

1998 [ Creación del Consorcio del Parque Agrario del Baix
Llobregat.

2000 [ Inicio de las primeras obras.
2001 [ Entrada en servicio de la depuradora y primera
temporada de baño en la playa según estándares de
calidad.

2004 [ Desvío del río y 3ª pista del aeropuerto. Apertura de
los Espacios Naturales del Río.

2005 [ Creación del Consorcio para la Protección y la Gestión
de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat.

2006 [ Aprobación de la red catalana Xarxa Natura 2000;
entre ellos, 900 ha del delta del Llobregat.

2007 [ Soterramiento de las vías del tren y estación de cercanías.
2009 [ Terminal T1 del aeropuerto y desalinizadora.

Desastres que se evitaron
La presión y negociación del Ayuntamiento consiguió evitar o
corregir algunos proyectos que habrían destrozado buena parte
de nuestro territorio tal como lo conocemos hoy en día. Los
más destacados fueron estos tres:
[ 3ª pista del aeropuerto prácticamente sobre la playa,
eliminando por completo la pineda de Can Camins y el parque
litoral. La longitud de la pista, además, se recortó, pues de
lo contrario habría acabado con las reservas del Remolar
o de la Ricarda.
[ Desvío del río hasta la zona de Carabineros, prácticamente
en la laguna de la Ricarda. Se consiguió desplazar el desvío casi
2 km hacia el norte, con lo que se salvó lo que actualmente son
los Espacios Naturales del Río y la playa de Ca l’Arana.
[ Conversión de la ronda de Llevant en un gran vial
de entrada al puerto, lo que habría supuesto una barrera
infranqueable entre la ciudad y el río y habría destrozado
buena parte de la zona agrícola de la Ribera (zona de Can
Comas i camino del Sorral).

EL PRAT

11

desembre

14

Estación
y vías del
tren en
superficie e
inundaciones
recurrentes,
dos imágenes
anteriores al
Plan Delta.

Jordi Gili i Farrés
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Juan Pedro Pérez Castro

El president ha complert: hi
havia locals, urnes i paperetes

La nueva plaza de Catalunya

Passat ja el 9N, el meu agraïment als més de 200
voluntaris/àries i al personal dels instituts per la seva bona
feina, que va fer possible una jornada democràtica i festiva.
Agraïment, també, a les més de 14.100 persones que, aquí
al Prat, es van acostar a votar en el procés participatiu, fos
quin fos el sentit del seu vot, malgrat les dificultats i el poc
interès mostrat per l’Ajuntament. El meu respecte per la resta
de pratencs i pratenques que, podent exercir el seu dret a vot,
no han pogut o no han volgut fer-ho però que han permès
que la jornada es desenvolupés amb total normalitat.

Como podrán comprobar si se acercan a
contemplar las obras, en estos días cercanos a las fiestas
navideñas acometemos la finalización del proyecto de inversión
más importante del actual mandato municipal: la plaza de
Catalunya. Estamos a punto de poner fin, pues, a un periodo
de obras que se ha dilatado varios años en el tiempo. La
plaza de Catalunya ha visto desarrollarse actuaciones como
el derribo del antiguo matadero, la construcción del Cèntric
Espai Cultural, la estación de la línea L9 del metro o esta
fase final, la de la plaza y el parking que la complementa.

El president Mas ha complert: hi havia urnes,
paperetes i locals. I mentre els mitjans estaven pendents del
que passava a Catalunya, el Govern del PP feia efectiu, segons
l’acord signat pel Govern del PSOE, en un temps rècord, el
pagament de 1.350 MEUR a l’empresa de Florentino Pérez,
per la indemnització del dipòsit Castor, causant de desenes
de terratrèmols al Baix Ebre, una indemnització que acabarem
pagant el conjunt de la ciutadania en el rebut del gas, per un
import superior als 3.000 milions. Alhora, el Govern de Rajoy
impugna la normativa sobre pobresa energètica, aprovada
per la Generalitat, que estableix una moratòria perquè no
es talli el subministrament de llum i gas a les famílies sense
recursos. El nostre grup presentarà en el proper ple municipal
una moció de rebuig a aquest recurs davant el TC.

Nos hacemos cargo de las molestias y ruidos que han
soportado los vecinos y comerciantes. Valgan estas palabras como
reconocimiento y disculpa, pero creo sinceramente que ha valido la
pena. Esta será, sin ninguna duda, una de las zonas más atractivas
de nuestra ciudad: una plaza en la que los diferentes colectivos
de El Prat encontrarán su espacio; una plaza para pasear, para
tomar el sol, para jugar y divertirse; un lugar donde, entre todos
(viandantes, niños, gente mayor, bares...), hemos de conseguir
el equilibrio en la utilización del espacio; un lugar, también, en
el que poder desarrollar proyectos de economía a escala local,
donde el ocio y la restauración pueden jugar un papel importante.

Som a les portes de la 41a Fira Avícola i pràcticament
haurem exhaurit les jornades del Quinto Tapa. El pollastre pota
blava i la carxofa Prat n’hauran estat els protagonistes, com
també ho seran a la Fira. La nostra felicitació a tots els cuiners
i cuineres per la seva creativitat i bona feina. La Fira, que ha de
ser el veritable aparador del nostre poble, seguint la manca de
voluntat política per cercar nous i millors emplaçaments, ocuparà,
un any més, l’espai de cal Gana, amb els maldecaps d’aparcament
que provoca als veïns. Que tinguem una molt bona Fira.
www.ciuelprat.cat

Esta voluntad de combinar los intereses de tantos
colectivos ha hecho que en el desarrollo de este proyecto haya
sido tan importante la labor de proximidad entre vecinos,
comerciantes y administración. El PSC de El Prat defiende un
modelo de ciudad sostenible, una ciudad viva, limpia y cívica en
la que las relaciones entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo
sean imprescindibles para garantizar una ciudad socialmente
cohesionada. Creemos en un espacio público al servicio de
las personas, al servicio de la convivencia y del intercambio
cultural. El PSC es un partido eminentemente municipalista,
y entendemos el espacio público con este objetivo, el de
servir de referencia a nuestras políticas transformadoras.
@PerezJP_

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Rafael Duarte Molina

Sigue bajando el paro

Ara, parlem del Prat

El principal problema de nuestro país sigue siendo el
paro. La crisis económica iniciada en 2007 se llevó por delante
más de tres millones y medio de puestos de trabajo. España,
después de superar una situación al borde de la bancarrota,
empieza a crear empleo.

L’espai polític i mediàtic ha estat acaparat durant els
darrers mesos per la consulta del 9N, un esdeveniment molt
rellevant que marcarà l’evolució de la política a Catalunya.
Però ara és el moment de centrar la nostra mirada en la realitat
més propera: el Prat. Com era, com és i com serà, la nostra
ciutat? Com està superant, o no, la nostra ciutadania, aquesta
època de crisi? De quina manera, la comunitat i les institucions
locals donen, o no, suport a les persones que necessiten
ajuda? Quins serveis es presten, o no, des de l’Ajuntament
per mantenir l’educació, la sanitat, els serveis socials? Com es
mantenen els equipaments i espais públics? Quines oportunitats
econòmiques, laborals, d’habitatge, ofereix i oferirà el Prat?

Después de encadenar una destrucción masiva de
puestos de trabajo durante 68 meses consecutivos, las cifras de
empleo y de cotizantes a la Seguridad Social empiezan a mejorar.
Los datos son contundentes: hay 284.579 parados menos que
hace un año y 380.345 afiliados más a la Seguridad Social.
Esa progresiva mejora en nuestro mercado laboral
también se está notando en El Prat, donde hay 648 parados
menos que en enero de este mismo año, un 10,8% menos. Ya
hay menos parados en nuestra ciudad que cuando el Partido
Popular accedió al gobierno, y vamos a seguir luchando sin
cuartel contra esta lacra. Esa es nuestra prioridad número 1.
Voy a seguir haciendo todo lo que esté en mi mano para
que las empresas sigan apostando por El Prat. Voy a seguir
reclamando que el Ayuntamiento dé prioridad a empresas
pratenses en la adjudicación de contratos públicos y que exija
a las empresas que trabajan en la ciudad que contraten a
pratenses.
Primero los de casa, en materia laboral y en todo lo
relacionado con el acceso a los servicios sociales municipales.
Muchos vecinos defienden esta idea y tienen razón: no tiene
sentido que teniendo parados en El Prat contratemos a gente
de otras ciudades; no tiene sentido que miles de pratenses no
puedan acceder a ayudas municipales cuando algunos recién
llegados las acumulan de la noche a la mañana. Algunos me
pondrán a parir por decir estas cosas. Me da igual. Esto lo piensa
muchísima gente y el alcalde debería tomar buena nota.
www.antoniogallego.es

Naturalment, cadascú té les seves opinions; però
nosaltres, des d’ICV-EUiA, acceptem el repte de comparar allò
que s’està fent i allò que s’ha fet des del nostre ajuntament
amb qualsevol altra institució, i dic amb qualsevol altra
institució. Estem disposats a explicar en tots els fòrums, reunions
i convocatòries a què ens convidin tots els detalls del que
considerem una gestió pública exemplar. Comença a ser el
moment d’explicar per què al Prat les coses són diferents: per
què la xarxa social d’entitats i associacions segueix creixent
fins i tot en aquests temps, per què el subministrament
d’aigua es gestiona des d’una empresa pública, quants
centenars de famílies reben ajuts públics dels nostres Serveis
Socials, quin tipus de labor d’intermediació en els problemes
d’habitatge es fa des de Prat Espais, quins equipaments
públics s’han obert (i no tancat) durant els últims anys, per
què ens vàrem oposar a Eurovegas i un llarg etcètera.
Pot ser que sí, pot ser que el Prat sigui diferent
en algunes coses i, segurament, moltes d’aquestes
diferències tenen a veure amb la gestió que s’ha fet d’allò
públic. Jo hi afegeixo que, en totes aquestes coses, vull
continuar sent modest però orgullosament diferent.
www.iniciativa.cat/elprat
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vida pratenca

RENOVACIÓ DEL CONSELL DELS INFANTS
El divendres 7 de novembre es va fer l’acte de renovació del
Consell dels Infants del Prat, al saló de plens de l’ajuntament.
Aquest espai de participació que dóna veu als pratencs més
joves ja compta amb 15 anys d’existència. Enguany, el Consell
està format per 28 nens i nenes de 6è de primària i 1r d’ESO
de la majoria d’escoles de la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT

FENT EL PESSEBRE DE LA PL. DE LA VILA
Com cada any, un grup de gent gran de la nostra ciutat
dissenya i elabora el pessebre tradicional de la pl. de la Vila,
que s’inaugurarà el dijous 11 de desembre a les 18 h.
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OPENWALLS CONFERENCE
L’artista internacional Mariusz Waras (Mcity) ha
pintat una de les parets del pàrquing de l’estació
amb motiu del festival OpenWalls Conference.
L’acció, emmarcada en un projecte d’art urbà del
departament de Joventut, va continuar durant
el novembre amb una convocatòria oberta a
artistes gràfics de la ciutat. Més informació a
www.joves.prat.cat i vídeo a www.elprat.tv

ESPECTACLE SOLIDARI DE “ELS AMICS POTA BLAVA”
El grup “Els Amics Pota Blava” ha organitzat de nou un espectacle
solidari al Teatre Modern, amb música, ball i humor. L’objectiu, a més de
passar-s’ho bé, era recaptar menjar no perible per destinar-lo al Punt
Solidari del Prat. En van recaptar 1.200 kg. Vídeo a www.elprat.tv

vida pratenca

PROCÉS PARTICIPATIU DEL 9N
Un total de 14.188 pratencs i pratenques, d’entre un cens potencial de 52.894, es van sumar el 9 de novembre al procés participatiu sobre
el futur polític de Catalunya, que es va desenvolupar sense incidents en els cinc instituts de la ciutat que van obrir amb motiu d’aquesta
convocatòria. De les 14.188 paperetes introduïdes a les urnes a la nostra ciutat, 9.081 van ser per al “Sí-Sí” (64%), 2.502 per al “Sí-No”
(17,63%), 1.483 per al “No” (10,45%), 171 per al “Sí - en blanc” (1,21%), 76 en blanc (0,54%) i 875 d’altres (6,17%). Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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VII JORNADA TOTHOM EDUCA
MARXA PER LA SANITAT PÚBLICA
La Plataforma d’Usuaris Pratencs en Defensa de la Sanitat
Pública va organitzar el dissabte 15 de novembre una marxa
cívica fins a l’Hospital Universitari de Bellvitge, centre de
referència de la població del Prat. Unes 200 persones s’hi van
sumar per expressar el rebuig a la precària situació actual
de la sanitat pública catalana. Vídeo a www.elprat.tv

L’Escola Joan Maragall ha acollit la VII Jornada Tothom Educa,
organitzada per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament. A
la jornada han participat diferents sectors de la comunitat
educativa, especialment de pares i mares de les AMPA, que
van participar en diferents activitats i debats. Miguel Ángel
Santos Guerra, catedràtic de pedagogia de la Universitat
de Màlaga i expert en participació en el món educatiu,
va dinamitzar la trobada. Vídeo a www.elprat.tv

14
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El Ayuntamiento
congela los tributos
Para 2015 se mantendrán los tipos impositivos y las
tarifas municipales que han estado vigentes en 2014,
salvo el IBI del puerto y aeropuerto, que subirá un 1%

AYUDAS AL PAGO DEL IBI

Ayudas de hasta el 50% del
IBI urbano para personas con
escasos recursos (pensionistas,
parados de larga duración o
familias monoparentales)
IMPULSO DE LA ECONOMÍA

Se mantiene la exención de
tributos municipales para
las personas emprendedoras
que inicien una actividad
empresarial en la ciudad

Por segundo año, se mantendrá la bonificación del 100% sobre la cuota de residuos para los establecimientos de menos
de 300 m2. En 2014 se han beneficiado
1.774 establecimientos, y sólo 192 han
continuado tributando.
Se mantendrá, también por segundo
año, la tarifación social en las guarderías.
Bonificaciones
en el IBI

El IBI urbano, conocido como “la contribución”, no subirá en 2015.

El Ayuntamiento de El Prat mantendrá
para 2015 los tipos impositivos y las tarifas municipales que han estado vigentes
en 2014. La única excepción será el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de
características especiales (que afecta al
puerto y al aeropuerto), que subirá un 1%.

Medidas contra la crisis
Tal como se viene haciendo desde el año
2009, para 2015 se mantiene la exención
de tributos municipales para las personas
emprendedoras que inicien una actividad empresarial (apertura, construcciones, obras, residuos y servicios sanitarios).

Una novedad para 2015 son las ayudas
de hasta el 50% sobre el IBI urbano (la
llamada “contribución”) a favor de personas con escasos recursos (pensionistas,
parados de larga duración o familias monoparentales). En el caso de familias numerosas se mantiene la bonificación del
IBI como en 2014.
Para más detalles sobre las ordenanzas
fiscales para 2015, consultar el apartado
“Noticias” de www.elprat.cat y un vídeo
en www.elprat.tv

❧
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CONSUM MÉS EFICIENT

A més de consumir energia
renovable, la Fundació
Rubricatus ha fet una
auditoria energètica de totes
les seves instal·lacions
NETEJA SENSE AIGUA

El centre de treball Tesiprat
ofereix un nou servei de
neteja de vehicles sense
consum d’aigua i només
amb productes ecològics

Instal·lacions centrals de la Fundació Rubricatus.

La Fundació Rubricatus
aposta per Som Energia
EL PRAT
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Per l’impacte ambiental i socioeconòmic positiu
La Fundació Rubricatus (www.rubricatus.org) del Prat ha contractat els serveis
de la cooperativa Som Energia (www.
somenergia.coop), que comercialitza i

produeix sense ànim de lucre electricitat
d’origen renovable. Tant les instal·lacions
de la fundació, al c. Girona, com el bar i
obrador del mercat municipal s’han

donat d’alta a Som Energia. Rubricatus
col·labora amb organitzacions que generen en l’entorn un impacte positiu de
tipus mediambiental, social o econòmic.
La fundació ha fet una auditoria energètica de totes les seves instal·lacions
per tal de millorar-ne l’eficiència. A més,
el Centre Especial de Treball Tesiprat Serveis ofereix un nou servei de neteja de
vehicles sense consum d’aigua i només
amb productes ecològics. Totes aquestes
actuacions s’engloben en el nou Pla de
responsabilitat social de l’entitat

❧

La información, una arma
contra la pobreza energética
El Ayuntamiento de El Prat ofrece talleres y sesiones informativas sobre ahorro y
consumo energético eficiente a personas de la ciudad con dificultades económicas

Cada vez hay más
familias que tienen
problemas para llegar a fin de mes y, en
consecuencia, para
poder pagar los suministros básicos de
agua, gas y electricidad. Este hecho hace
que muchas familias
pratenses, como en
el conjunto del país,
vivan en un estado
de
vulnerabilidad
ante la amenaza del
corte de la electricidad: esta situación se
conoce como “pobreza energética”.

EL PRAT
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Qué tener
en cuenta
El Ayuntamiento de
El Prat, a través de los
departamentos de
Servicios Sociales y
de Medio Ambiente,
Un técnico explica, durante una sesión informativa, cómo ahorrar electricidad. Para más información, dirigirse al Punt Solidari.
realiza desde hace
meses una importante labor de información y concienciación
una situación de riesgo. Los talleres se
necesarias para realizar cambios en su
sobre aspectos básicos que hay que terealizan en el aula de formación del Punt
tarifa y potencia contratadas.
ner en cuenta: cómo reducir el consumo
Solidari de El Prat, situado en la antigua
de energía del hogar, cuáles son las tariEdificios municipales
Escola del Parc.
fas más económicas, qué potencias ópEl Ayuntamiento, por su parte, también
timas se necesitan en casa, qué familias
Asesoramiento
aplica estos criterios de ahorro en el
pueden acogerse al bono social y cómo
Además de estas sesiones, todos los
consumo de la electricidad en los edifihay que solicitarlo, etcétera.
miércoles por la mañana y en el mismo
cios municipales, y vela para conseguir
Sesiones en el
Punt Solidari se ofrece asesoramiento a
las tarifas más económicas y reducir las
Punt Solidari
aquellas familias que, después de asistir a
potencias contratadas para ajustarlas a
los talleres de información, tienen todala necesidad real. El anterior número de
Estas sesiones informativas están dirivía dificultades para entender sus factuesta revista dedicó un reportaje a este
gidas a todas las personas que acuden
ras de electricidad o hacer las gestiones
tema
a los Servicios Sociales y que están en

❧
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Plan local de ciudadanía
e interculturalidad
Fomenta la participación de las personas de origen inmigrado en las actividades del
Ayuntamiento y de las entidades, para promover el contacto y la interacción positiva
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Cerca de un 10% de
los ciudadanos y ciudadanas de El Prat
han nacido en otros
países. Hay muchos
motivos para considerar que la inmigración es un hecho
estructural y necesario para el futuro
de nuestra sociedad.
Hoy en día, El Prat es
una ciudad mucho
más diversa que hace
décadas, con la presencia de múltiples
lenguas y la práctica
de varias religiones.
Esta diversidad debe
entenderse como una
oportunidad para estar conectados en un
mundo que cada vez
está más globalizado
y es interdependiente.
Participación
ciudadana

La diversidad debe entenderse como un motivo de enriquecimiento mutuo.

Por ello, el Ayuntamiento de El Prat ha
impulsado el Plan Local de Ciudadanía e Interculturalidad, que
ha de guiar las actuaciones municipales
para los próximos años en relación a la
población inmigrada y a las relaciones
entre personas de diversas culturas. En su
elaboración han intervenido más de 200
personas de diversos colectivos, como
AMPA, asociaciones de vecinos, asociaciones de personas inmigradas, servicios
municipales y centros educativos.
Contacto e interacción
El Plan hace hincapié en la participación

social de las personas de origen inmigrado en las diversas actividades del
Ayuntamiento y de las entidades, con el
objetivo de promover el contacto y la interacción positiva entre las personas de
orígenes diversos.
También trabaja a favor de la igualdad
de oportunidades de los y las jóvenes y
la igualdad entre mujeres y hombres, a la
vez que aborda el esfuerzo por la inclusión social del conjunto de la ciudadanía
y la lucha contra la discriminación por razón de origen

❧

Medidas concretas
El Plan promueve el diálogo entre
religiones y el servicio de acogida a
las personas que llegan para facilitar
su adaptación a la ciudad. También
se estimula el aprendizaje de las
lenguas catalana y castellana y el
sentimiento de pertenencia a El Prat.
Se trata de construir una ciudad
acogedora para todos y todas.

MÁS FLUIDEZ Y SEGURIDAD

El sistema de “zona verde” de
aparcamiento, que favorece
a los residentes en El Prat, ha
supuesto mayor fluidez en
el tráfico y más seguridad
MÁS VEHÍCULOS EXENTOS

En verano de 2015 se
establecerá un abono para los
vecinos de El Prat conductores
habituales de vehículos que
no tributan en la ciudad

Parking en
la playa,
un éxito
a repetir
En 2015 también será gratuito para residentes
El sistema de “zona verde” de aparcamiento que el Ayuntamiento ha aplicado este verano en la playa ha funcionado satisfactoriamente: han disminuido

los colapsos de tráfico y ha aumentado
la seguridad. En total se repartieron alrededor de 22.000 adhesivos para vehículos residentes en nuestro municipio,

que estuvieron exentos de pagar por
aparcar en la playa.
En verano de 2015 se repetirá el sistema, con gratuidad para residentes en El
Prat, y se ampliarán los casos de los vehículos que puedan quedar exentos de
pagar la zona verde. Así, se establecerá
un abono de temporada (20 €) para los
vecinos de El Prat que sean conductores
habituales de vehículos que no tributan
en la ciudad (renting, leasing o situaciones análogas)

❧
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Prevenir
incendios
en casa
Consejos para evitarlos y
cómo actuar si se producen

En los últimos meses se han producido
en El Prat algunos incendios en domicilios. ¿Cómo actuar para evitarlos?
En la cocina

EL PRAT

22

desembre

14

Limpiar a menudo los filtros de la campana extractora. No dejar los fogones encendidos si salimos de casa y comprobar
que estén cerrados cuando acabamos de
cocinar. Si se enciende el aceite de una
sartén, taparla y no verter nunca agua.
Evitar distracciones cuando cocinamos.
La electricidad
No sobrecargar los enchufes (ladrones).
No cubrir las luces o lámparas con telas,
papeles ni plásticos. Sólo un profesional
debe manipular la instalación eléctrica.
Calefacción
No secar la ropa poniéndola junto a estufas o chimeneas. Apartar cualquier aparato calefactor de los materiales combustibles (cortinas, sábanas, colchas, sofás…).
Otros
Si huele a gas, no accionar ningún interruptor (luz, extractor, timbre…) y abrir
todas las ventanas. Cerrar la llave del gas

Los bomberos y la Policía Local de El Prat colaboran en la prevención de incendios.

y llamar a la compañía. Si fuma, que las
colillas estén bien apagadas antes de tirarlas a la basura. Todas las puertas cortafuego deben estar siempre cerradas,
especialmente las que comunican los
aparcamientos con la escalera del edificio. Instalar un detector de humos en
casa (a precio muy asequible en muchas
ferreterías).
Si hay fuego en casa
y no podemos salir
Ir a un lugar donde nos puedan ver desde el exterior y cerrar todas las puertas
que atravesemos. Poner ropa mojada en
la base de las puertas para evitar el paso
del humo. Llamar a los bomberos.

Si hay fuego en casa
y podemos salir
Salir de casa y cerrar todas las puertas
que podamos. Si se puede, coger las llaves para dárselas a los bomberos cuando
lleguen. No usar el ascensor. Siempre ir
hacia abajo, nunca hacia arriba. Llamar a
los bomberos desde la calle.
Si el fuego está
en otro piso
Si hay humo en la escalera, no salir y quedarse en casa. Llamar a los bomberos (no
pensar que alguien ya lo habrá hecho).
Poner ropa mojada en la base de la puerta de entrada. Hacerse ver por los bomberos por una ventana o balcón

❧

Ajuts municipals per a
activitats extraescolars
[ L’Ajuntament del Prat ha aprovat
destinar 45.254 € a 226 ajuts a
infants del municipi sense recursos
perquè puguin participar en
activitats socieducatives (esplais
i activitats extraescolars) durant
aquest curs. Aquest estiu ja es van
destinar més de 96.000 euros a
438 ajuts a infants per a activitats
socioeducatives i menjadors.]

La presentació es va fer al recinte firal Granvia de l’Hospitalet, dins el marc de la fira Smart City
Expo, amb la presència dels 7 alcaldes i alcaldesses.

Nova App de
seguretat
ciutadana

cès i anglès). La persona usuària s’haurà
de registrar amb unes dades bàsiques
(com ara el DNI) que es validaran mitjançant un correu electrònic i amb la
garantia del tractament confidencial.

Permet un contacte ràpid
amb serveis d’emergència

L’aplicació permetrà fer trucades ràpides d’emergència a les policies locals,
Mossos d’Esquadra o al 112, així com
comunicar incidències i denúncies a
través d’un botó que es manté actiu a
la pantalla. També s’hi podran consultar
continguts interactius, relatius a normes
bàsiques de civisme, seguretat viària, seguretat o primers auxilis.

El Prat participa en la primera aplicació
mòbil (App) de seguretat interterritorial
que es posa en marxa a Europa, i que
serà operativa en set municipis metropolitans: l’Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Sant Feliu, Gavà, Sant Just Desvern
i el Prat. En total, aquests municipis sumen més de 550.000 habitants.
L’aplicació estarà disponible properament per als sistemes Android i IOS o a
través d’un codi QR, i es podrà utilitzar
en quatre idiomes (català, castellà, fran-

Com funciona?

Paraules clau
Per descarregar-la en els smart phones
cal buscar les paraules “seguretat ciutadana” i el municipi en el qual ens trobem;
en aquest cas, “el Prat de Llobregat”

❧

Vídeo a www.elprat.tv

Més aportació municipal
a Càritas
[ L’Ajuntament del Prat ha ampliat
el conveni amb Càritas de la
parròquia de Sant Pere i Sant Pau
per als projectes de lluita contra la
pobresa i l’exclusió social durant
l’any 2014. L’ampliació suposa
una aportació econòmica extra
de 10.000 €, que se sumen a
les subvencions municipals que
regularment rep l’entitat.]

Nou enjardinament
a la pl. Espanya
[ L’enjardinament de la pl. Espanya,
coneguda popularment com
“la plaça dels autobusos”, s’ha
remodelat. L’antic arbrat de la plaça
se substitueix per un altre de nou i
s’hi ha construït una jardinera amb
plantes i flors. Els arbres que s’han
enretirat de la plaça i són viables
s’han trasplantat en diversos indrets.]
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EVOLUCIÓN DE LA PLAZA

El objetivo es mostrar a todo
el mundo, en un álbum digital
en Internet, la evolución
histórica de la plaza de
Catalunya hasta la actualidad
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Todo el mundo que tenga
fotos antiguas de la plaza
puede aportarlas para
enriquecer la exposición
que se abrirá en Flickr

Imagen de la plaza Catalunya en el año 1978 (foto de Quim Torrent).

¿Tenéis fotos antiguas de la pl. Catalunya?
El Ayuntamiento abrirá un álbum en Flickr para ilustrar la historia de la plaza
El Ayuntamiento de El Prat abrirá próximamente en la plataforma digital Flickr,
especializada en fotografía, un álbum
para ilustrar la evolución histórica de
la plaza de Catalunya. Esta plaza, uno
de los centros neurálgicos de nuestra

ciudad, afronta actualmente las últimas
semanas de su reurbanización integral.
Colaboración
Las personas de El Prat que tengan fotos
antiguas de la plaza y su entorno y quie-

ran colaborar en esta iniciativa, pueden
enviarlas al correo electrónico flickr@
elprat.cat o bien llevarlas al departamento de Prensa del Ayuntamiento (pl.
Vila, 1) de 8 a 15 h, donde las escanearán
y devolverán al momento

❧
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Cursos
per pilotar
drones
El Centre de Promoció
Econòmica del Prat acull
formació certificada en
aquestes aeronaus
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L’Ajuntament del Prat ha renovat el seu
acord de col·laboració amb Senasa (Serveis i Estudis per a la Navegació Aèria i
la Seguretat Aeronàutica, SA) per a fer
conferències, cursos, publicacions i projectes de recerca i/o consultoria, etc.
Recentment, s’ha impartit al Centre de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament
el curs bàsic i avançat de pilots de RPAS
(Remoted Pilot Aircrafts Systems), petits
avions no tripulats coneguts com a drones. Dotze alumnes han obtingut la certificació inicial requerida legalment per
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria per
poder pilotar aquestes aeronaus.

Persones participants en el curs de pilots de drones, amb un dels aparells.

Així mateix, Senasa, després d’haver
arribat a un acord amb un dels principals fabricants d’un octocòpter professional, Ascending Technologies, propietari del Falcon 8, va oferir als alumnes
la possibilitat d’obtenir la certificació

específica d’aquest model d’aeronau.
Senasa programarà una segona edició
d’aquest curs per al primer trimestre de
2015 i, i en funció de l’assistència, convocarà una segona edició per al segon
trimestre

❧
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La Guia Sonora en Concert
La Guia Sonora del Prat és un projecte que, des de 2013, està recopilant materials i documentant la música moderna a la ciutat,
amb mes de quaranta bandes.
La Capsa ens proposa gaudir d’un concert amb algunes d’aquestes bandes de dècades i estils diversos.

Turistas + Extra + Sanatorium + Bitxe + Sis de Nou
La Capsa. Dissabte 13, a les 22.30 h

SIS DE NOU
Grup de folk rock
tradicional que sorgeix
a mitjans dels 90. Els
seus temes bevien de
les arrels i estaven
plens de melodies
tradicionals adaptades
als nous temps amb
arranjaments de
guitarres elèctriques,
incursions al rock
progressiu i ritmes de
percussió elaborats.

Segueix-nos a

Bitxe i els
Mariatxis
del Delta
Van néixer el 2006
i encara segueixen
passejant el seu folk
deltaic per escenaris
diversos. Són un grup
de músics i amics que
giren al voltant de les
cançons i les cançons
giren al seu voltant. Amb
temes fruit de la seva
vida influenciats per la
gent que els envolta, el
poble on viuen i la terra
que trepitgen.

Sanatorium

Extra

Turistas

Banda amb prop de
15 anys d’història. Els
seus inicis van estar
més influenciats pel
hard rock, però van anar
derivant a un estil més
potent, trash metal, que
els va definir fins a la
seva desaparició al
2008.

Grup format per
components molt joves,
amb un so net i fresc,
amb influències que
anaven des de Police
fins als Beatles i altres
grups britànics. Des
d’inicis dels 70 fins
a mitjans dels 80 es
va allargar la seva
trajectòria musical i ara,
aprofitant el concert de
la Guia Sonora, tornen
a reunir-se.

L’any 1988, Josep Meizoso
va decidir fer un gir al
panorama musical pratenc.
Amb Javi Gracia, Salva
Gassol i Víctor Campos, van
iniciar una nova aventura.
Després d’uns mesos incerts,
Meizoso abandona el grup
i Turistas es converteix en
trio, atacant tots els punts
de la península i acabant
la seva gira a Alemanya
l’any 1992. Des de llavors,
han estat nombrosos els
concerts de retrobament que
han precedit a una estranya
dissolució.“El Turismo nunca
muere…!!!”

EL PRAT CULTURA

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

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

New Barcelona Hayride
2014

M usica

Torna a El Prat un festival
amb els sons més vintage
de la música popular
americana dels anys 50
i 60. Blues, Rockabilly,
Country, Soul, Rock & Roll,
Garage...

Divendres 5, a les 22.30 h,

The Kabooms + The Ratkellers
+ Randy Rich & His Spo Dee
o Dee Buddies
Dissabte 6
A les 18 h,

party

Legacaster guitar

(gratuït)

A les 22.30 h, The

Vibrants +
Craig Shaw & The Backbones
+ Jake Calypso

La Capsa. Entrades anticipades: 22 €,
a taquilla: 25 €

Los Mitos 64 en concert

Que una banda compleixi
50 anys i ho celebri als
escenaris és una cosa
francament estranya. Però
així són Los Mitos, una
banda de pop rock que
va néixer al Prat al 1964.
Llavors defenien un repertori agosarat i alternatiu
amb cançons de Shadows, Beatles o The Rolling
Stones, que avui ens sembla més convencional.

La Capsa. Divendres 12, a les 22.30 h
Entrada: 5 €

Orquestra Clàssica
ESMUC

El conjunt de música
clàssica de l’Escola superior
de música de Catalunya
(ESMUC) oferirà un concert
extraordinari coincidint amb la
fira del Prat. El programa inclou dues obres
de Joseph Haydn (1732-1809).
Amb Carlos Sánchez, violoncel solista i direcció
del professor Lorenzo Coppola.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 13, a les 20 h

Carlota Olcina i Pau Roca

T eatre

Pulmons,

de Duncan MacMillan
En un moment d’ansietat global, terrorisme,
canvi climàtic i inestabilitat política, una jove
parella contempla tenir un fill. Si s’ho pensen
massa, no ho faran mai. Però si no s’ho
pensen bé, podria ser un desastre.
L’obra dóna veu, a través de dos personatges
imperfectes però profundament humans, a
una generació per la qual la incertesa és una
forma de vida.
Un espectacle de Sixto Paz Produccions en
coproducció amb Sala Beckett / Obrador
Internacional de Dramatúrgia.

Teatre Modern. Diumenge 14, a les 19 h. Entrada: 12 €
En finalitzar l’espectacle, col·loqui amb la companyia

Combos de l’Escola
Municipal de Música

Després de tres mesos de
treball intens, els Combos de
música moderna de l’Escola
de Música del Prat surten de
concert.

La Capsa
Dijous 18, a les 19 h

Concert de Santa Cecília
amb la Unió Filharmònica
Actuaran la Coral i la Banda de l’entitat.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 20, a les 20 h

Vermutis al Sol

Música en directe. Organització: Gastrobar by Ona Nuit

Terrassa Cèntric Espai Cultural. A les 12.30 h
Dissabte 6. Sandúa selector DJ
Diumenge 7. The Fingerbees
Dissabte 13. Trostky DJ
Diumenge 14. The Blues Prisoners
Dissabte 20. Konguito DJ
Diumenge 21. Camino A CienFuegos

ACTIVITATS NADALENQUES
Tornem a decorar el barri de Sant
Cosme per Nadal

Col·labora en la decoració dels arbres de Nadal de les botigues del barri i
pren-te una bona xocolata. Organització: Taula Comunitària

Davant Equipament Cívic Delta de Llobregat
Dimecres 10, a partir de les 17 h

Pessebre Vivent del Prat

14a edició d’aquest pessebre que cada any creix
en participants, visitants i activitats. Ja són tradició
les parades artesanals, les degustacions de “migas”
i “pestiños”, els ases i els animals de corral.
Organització: Associació Amics de Sant Cosme

Parc Nou. Dissabte 20, de 18 a
21 h. Diumenge 21, de 12 a 15 h

Inauguració Pessebre

Al Teatre Kaddish
Organització:Taller de Teatre Kaddish

Cia. La Claca

Jo no he sigut

Any 1981, tres dones es troben a
una perruqueria en un d’aquells
dies en que desitjarien no haverse llevat.
Dissabte 20, a les 20.30 h. Entrada: 6 €

Cia. Posición 12

Las criadas

Criatures nues de moral, embolcallades en
odis que no els hi són propis.
Diumenge 21, a les 19 h. Entrada: 6 €

Pessebre realitzat per gent gran voluntària

Pl. de la Vila. Dijous 11, a les 18 h

Concert de Nadal de la
Coral Lo Llobregat de les Flors
Cèntric Espai Cultural. Diumenge 21, a les 18.30 h

Inauguració Pessebre tradicional
Casa de Andalucía

Invitació de dolços i vi dolç típics andalusos, i cantada de nadales amb els
Coros Rocieros Cruz de Mayo y Turdetanos

Casa de Andalucía (c. de les Moreres, 105)
Diumenge 21, a les 19 h

NOVES EXPOSICIONS

Dona i SIDA.
Estimar i gaudir de la
sexualitat sense risc

ENCARA POTS VISITAR

Biblioteca Antonio Martín
Del 10 de desembre al 12 de gener
Lliurament premis: Dimecres 10, a les 20 h

Archroma, 40 años en
El Prat de Llobregat

Col·loqui per a una exposició
de pintura

Tal com érem, tal com
som. 20 Anys de Pla
Delta

Els Pollastres del Prat

Exposició de pintura gens convencional que es posa
en qüestió a si mateixa i es re-defineix per mitjà d’un
seguit de trobades obertes (episodis) on s’estimularà
el debat sobre l’actualitat de la pintura i els seus mites
contemporanis.
Una proposta de mediació cultural a cura de Mercedes
Mangrané.

La signatura del Pla
Delta ara fa 20 anys va
significar l’inici d’una
important transformació
per al Prat.
La recuperació de la
qualitat de l’aigua
de la platja, l’obertura de la ciutat al riu, l’ús
ciutadà dels espais naturals i la recuperació
de patrimoni com la Ricarda, el Semàfor i els
Carrabiners, són només alguns exemples.

Centre d’Art Torre Muntadas. Del 19 de
desembre a l’1 de febrer
· Episodi I:“Sóc contemporani per viure en l’ara?”
+ “Rescatem la vida dels pintors no especialitzats
(James Castle, Alfred Wallis, Horace Pippin)” +
“Estratègies per la visibilitat”

Cèntric Espai Cultural. Fins al 15

Autoretrats
La Saleta. Escola d’ Arts del Prat
Fins al 20

Hanna Jarzabek
Flores de otoño
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 28

Divendres 19, a les 19 h

Lectures psicotròniques
Brigada, d’Enrique Fernández

L ectura

Biblioteca Antonio Martín. Fins al 5

Sacsejar la mirada

Cèntric Espai Cultural
Del 18 de desembre al 29 de gener

L’autor presentarà el seu darrer projecte, una sèrie de fantasia
èpica medieval que es centra en la figura del veterà capità
Ivvro, reclutat de nou per lluitar a la interminable guerra contra
els Elfs Foscos.

Veus robades
Mercè Sampietro i Eduard Iniesta

La petita casa de mi mateix, de Joan Vinyoli
Mercè Sampietro, amb la paraula, i Eduard Iniesta amb la seva música,
ofereixen un emocionant recorregut vital a través de la vida i l’obra del
poeta català Joan Vinyoli, un dels grans noms de la literatura europea del
segle XX, del qual enguany celebrem el centenari del seu naixement.

Biblioteca Antonio Martín. Divendres 5, a les 19 h

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 17, a les 19 h

Joan Puig Malet

El corpus lingüístic tradicional pratenc, com el català, està ple
d’expressions grolleres, escatològiques, verdes... que també
forma part del patrimoni immaterial que és cada parla local.
Organització: Associació d’escriptors del Prat, Tintablava

Presentació del llibre

Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 16, a les 19.15 h

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 18, a les 19 h

El cine de Frida

Las maestras de la
República,

de Pilar Pérez Solano

C inema

Un mundo en color

Organització: Agrupació Fotogràfica Prat

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
De l’1 a l’11

E xposicions

23è Premi Delta Fotografia

Documental que mostra la
vida d’una mestra republicana
per descobrir el llegat que ens
han deixat.
Organització: Assoc. de Dones
Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 4, a les 17 h

El gall exquisit, de Santi Gila
Projecció del documental que explica el procés
creatiu col·lectiu de la imatge de la 41a Fira
Avícola, realitzada per l’Assoc. d’Amics de l’Art
del Prat.

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 11, a les 19.30 h

El Prat i la Guàrdia Civil 1863-1936
de Josep Ferret

Cine fòrum:
El dret a l’aigua

También la lluvia,
d’Iciar Bollaín
2010, Espanya. Amb Gael García
Bernal, Luis Tosar, Najwa Nimri i
Karra Elejalde
Projecció emmarcada en el Dia
Internacional Drets Humans. El
rodatge d’un film d’època sobre el
descobriment d’Amèrica es troba
immers, en la lluita d’un poble
de Bolívia contra una poderosa
multinacional, per recuperar un bé
bàsic: l’aigua.
Cine Capri. Dimecres 10,
a les 17 i a les 20 h

Cine club

Singin’ in the rain

(Cantando bajo la lluvia), de Stanley Donen
1952, Estats Units. Anglès (VOSE)
Amb Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie
Reynolds, Jean Hagen, Millard Mitchell
Don Lockwood i Lina Lamont formen una parella
d’èxit a les acaballes del l’era muda del cinema. L’arribada del cinema
sonor, però, canviarà les regles del joc.
Prèviament es projectarà el curt

Vacuity, de Toni Morejón

Cine Capri. Dimecres 17, a les 19.45 h

Programació del Cine Capri

Estrena simultània de: Exodus, de Dioses y Reyes (5, 6, 7
i 8) i 6 Héroes (19, 20 i 21). Altres pel·lícules: Interstellar,

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo,
Noche en el museo 3 i Big Eyes.
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o a la web
www.cinecaprielprat.com

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 19, a les 18 h

LECTURA

Demostració en viu del funcionament d’aquesta aplicació web d’ús lliure i codi
obert, orientada als aficionats i professionals de la fotografia, per crear i mantenir els
seus àlbums en línia.

Centre Cívic Jardins de la Pau. Dilluns 15, a les 19 h

TALLERS

Avui toca concert!

(Klub Infantil Tecnològic)
Recomanat per a nois i noies, de 9 a 12 anys
Crea el teu propi comandament per jugar a
videojocs amb Makey Makey, un dispositiu
amb un circuit, que connectat a l’ordinador
converteix gairebé qualsevol cosa en una
teclat, botó o comandament per jocs.

Orquestra Clàssica
ESMUC

Kit

L’hora del conte

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

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 13, a la Mostra d’entitats
(Fira Avícola). La Mila i els Reis,
i altres contes nadalencs, amb Ana García

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dijous 11, a les 17 h
Cal inscripció prèvia

Dissabte 20, Una nit molt especial,
amb Dolça Cos
Dissabte 20, a les 11 h. L’hora dels nadons
amb els 5 sentits: Nadalejant nadons
Cal inscripció prèvia

Petits Contes

I nfantil

Club de testers: Piwigo

Acte de lliurament dels
premis del concurs infantil
d’escriptura Petits Contes.
Presentació de l’edició
digital dels contes, i conta - contes sobre les
temàtiques d’aquest any.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dimarts 16, a les 18 h

Cada mes la Biblio
fa tallers

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 13, a les 19 h

El Nadal d’en Nil i la Jana,

Cia. la Pera Llimonera

amb Núria Altamirano

Tortuga o l’illa del
tresor

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 17, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

TEATRE I MÚSICA

Teresa Rabal

Vuelve, la tía Teresa

JOCS

El racó del JoC:
Fem bombons

Espai familiar. Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabte 20. 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

Si voleu sentir
música clàssica,
i 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.

Teresa Rabal recorre
en el seu espectacle
els èxits musicals que
formen la banda sonora
de tots els nens i nenes
de 40 anys, a través
d’una cadena de jocs
musicals per alegrar amb la seva energia
tota la família. Organització: Veo Veo Internet

Teatre Modern. Dissabte 6, a les 17 h
i les 19 h Entrada: 10 €

Gràcies a
l’encontre
casual dels
nostres
protagonistes,
viatjarem,
seguint els passos dels seus avantpassats,
amb els pirates que solcaven el mar del
Carib creient-se lliures de l’esclavatge
que regnava en els vaixells de l’època,
per tornar a l’actualitat i conèixer com
s’han transformat i què són per a nosaltres
la pirateria i l’esclavitud en el món
que ens envolta. Organització: la Xarxa
d’espectacles infantils i juvenils

Teatre Modern. Diumenge 21,
a les 18 h. Entrada: 5 €

Activitats de lleure
del mes de desembre

DIMARTS 2

Caminada: Sant Climent de Llobregat

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

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

DIJOUS 11

Inauguració del Pessebre a la pl. de la Vila

Inauguració oficial del pessebre fet per la gent
gran i fira de productes artesans.

A les 18 h

DE DILLUNS 15 FINS
9 GENER

Exposició de Pessebres (Diorames)
Dilluns 15, inauguració de
l’exposició a les 10.30 h al
Casal Remolar

DIMECRES 17

Festa de Nadal per la Gent Gran
Ball amb orquestra
Equipament Delta del Llobregat
A les 16.30 h. Entrada lliure

DIMECRES 17 I DILLUNS 22

Taller avis - néts: manualitats nadalenques
Vine amb els teus néts i aprendrem a fer bonics
guarniments per al Nadal

Inscripcions: Programa de Lleure de la gent
gran. Places limitades. Gratuït

DIUMENGE 21

Teatre: Viejo, ¡el testamento!
Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa
Places limitades. Recollida d’invitacions a
Cases d’en Puig a partir del 9 de desembre
RENOVACIÓ DE PLACES DELS TALLERS

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

Recordeu que a partir del 9 de desembre podeu
renovar les places dels tallers per el proper
trimestre gener - març 2015.

Ocio activo
para personas
mayores

Una classe a l’Escola Municipal de Música del Prat.

L’Escola Municipal
de Música, a ple ritme
El centre ja compta amb gairebé 300 alumnes

L’Escola Municipal de Música del Prat
va iniciar les classes el 15 de setembre,
amb 250 alumnes, que ara ja són gairebé 300, i 20 professors/es de diferents
disciplines.
Els cursos inicials, amb alumnes de 4 a
7 anys, van començar amb normalitat a
les escoles Jacint Verdaguer i El Prat 1,
però l’elevada demanda va fer obrir un
grup més en aquesta darrera. Ara hi ha 8
grups d’inicial, amb 90 alumnes.
Al Centre Cultural Torre Balcells es fan
les classes d’instrument i conjunt musical. L’Escola ha posat en marxa dues
orquestres (una de vent i una de corda),
4 ensembles (de guitarra, percussió, clarinets i adults) i 7 cors.
Pel que fa a la música moderna, 39
alumnes, membres de quatre conjunts
instrumentals, ja sonen a La Capsa.
Projecte “Entrecordes”
L’Escola ha començat el projecte “Entrecordes”, un espai d’aproximació als
instruments de corda fregada a les es-

coles de primària El Prat 1 i Sant Jaume.
El projecte vol desenvolupar les competències artístiques i socials dels infants a
través de la música. Ja hi han participat
uns 100 alumnes.
També s’ha obert un banc d’instruments
que en facilita l’accés a l’alumnat, amb
un lloguer molt econòmic.
Ara comencen les petites actuacions
dels i les alumnes: piulades musicals a
la Biblioteca, participació a la Fira Avícola, nadales a la pl. de la Vila... El trimestre
finalitzarà amb un concert dels combos
de música moderna, a La Capsa, el 18 de
desembre, i un concert de les formacions
a l’auditori del Cèntric, el 21 de desembre.
Nous tallers trimestrals
Al gener, l’Escola obre una nova oferta
de tallers trimestrals amb propostes de
música en família (amb nadons de fins a
3 anys), iniciació a la guitarra espanyola,
body percussion i gralla

❧

Més informació a www.elprat.cat/escolamusica

[ El Ayuntamiento de El Prat, a través
del Programa de Lleure de la Gent
Gran, propone un abanico de
posibilidades de promoción de la
vida activa, asequible y accesible
a la gran diversidad de personas
que, cumplidos los 60 años,
conforman un colectivo que en
nuestra ciudad ya representa el
22% de la población.
El Punt de la Gent Gran,
situado en Cases d’en Puig,
es el lugar de referencia para
todas aquellas personas mayores que
deseen información y asesoramiento.
Allí podrán conocer y apuntarse
a todas las actividades de ocio
programadas: salidas culturales,
caminatas, charlas, clubes de lectura,
cine, fiestas tradicionales, informática
y uso del teléfono móvil, talleres de
actividad física, baile, tai-chí, yoga,
manualidades, costura, patronaje,
papiroflexia, musicoterapia, taller de
mantenimiento de la memoria...
En junio se organiza la Setmana de
la Gent Gran junto a las asociaciones
y “casals de gent gran” de la ciudad.
A lo largo del año también se organiza
la paella popular de Fiesta Mayor, las
estancias de vacaciones y el taller de
construcción del pesebre de la pl. de
la Vila.
El Casal Municipal de la Gent
Gran El Remolar ya lleva un año
de funcionamiento. Abre en horarios
establecidos de lunes a domingo
y se ha consolidado como lugar
de encuentro, relación, juegos y
organización de talleres. Por él pasan
más de 700 personas a la semana.
Otro equipamiento que goza de
buena salud son los Huertos Lúdicos
para personas mayores: son 109
huertos adjudicados a mayores de 60
años que, además de hacer ejercicio,
cultivan y recogen productos de huerta
ecológica, variada y de gran calidad.]
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Manolo Márquez
torna a l’AE Prat
Els mals resultats d’inici de temporada
forcen la substitució de Pepe Delgado

El retorn a la Tercera Divisió no ha provat gens bé a l’Associació Esportiva
Prat: l’equip havia acumulat fins a onze
jornades seguides amb només una victòria i el crèdit de l’entrenador, Pepe
Delgado, es va esgotar després de la
derrota a Ascó. A l’inici de la temporada,
l’entrenador i el president, Luis Quiñonero, havien declarat que l’objectiu era
estar a la zona alta i lluitar per l’ascens.
Un vell conegut

EL PRAT
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La junta directiva de l’entitat va decidir
finalment substituir Delgado per un vell
conegut de l’afició, Manolo Márquez,
que ha tornat al Prat per afrontar la seva
tercera etapa al capdavant de l’equip.
Amb Márquez, l’AE Prat va aconseguir disputar la primera eliminatòria
d’ascens a Segona B de la història, i és el
soci 82 de l’entitat, a més de ser un dels
homes que millor coneixen l’estructura
de l’entitat. En el seu retorn al club, Márquez assegurà que “l’objectiu és sortir
de la zona baixa de la taula. No cal mirar més enllà i només s’ha d’anar partit
a partit”.
Revulsiu immediat

L’afició
ha rebut
Márquez amb
il·lusió. El
tècnic (dret al
mig de la foto
del centre)
ha començat
amb bon peu.

Els dos primers partits de Márquez a la
banqueta del Prat es van saldar amb
victòria pratenca, contra el Cerdanyola i
el Santfeliuenc, cosa que han permès a
l’equip sortir de la zona de descens per
primera vegada en tota la temporada.
L’Associació Esportiva Prat està considerada pels rivals de Tercera Divisió com
un dels millors equips de la categoria,
tant pel pressupost, de més de 200.000
€, com per la qualitat de la plantilla

❧

[ José David Muñoz ]
Vídeo a www.elprat.tv

flaixos d’esports

PRESENTACIÓ DEL BÀSQUET PRATENC
DESENA CURSA PER LA VIDA
El diumenge 16 de novembre es va celebrar la
desena edició de la Cursa per la Vida, organitzada
per la secció local de l’Associació Espanyola contra el
Càncer i que va exhaurir les 1.300 places disponibles.
La cursa, de 5 km, es va celebrar amb sortida i
arribada al CEM Sagnier. Vídeo a www.elprat.tv

L’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc ha presentat els seus equips
al CEM Julio Méndez. El club compta enguany amb sis equips
federats i tres en categoria escolar. Vídeo a www.elprat.tv
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ESPORTISTES DEL PRAT ALS SPECIAL OLYMPICS
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PÀDEL AL PRAT
Les instal·lacions del Club Pàdel Barcelona – el Prat,
situades al parc del Riu de la nostra ciutat, han acollit el
XXII Campionat de Catalunya Absolut de Pàdel 2014. Més
de 200 parelles van participar en les diferents categories
d’aquest campionat, el primer oficial que acullen les
instal·lacions pratenques. Vídeo a www.elprat.tv

Esportistes pratencs del Club Esportiu Estany de la Magarola
han participat en els Special Olympics a Calella. Van competir
en atletisme Susana Cáceres (or en 100 m llisos i bronze
en 200 m i en llançament de pes), Nieves Alvira (bronze en
100 m llisos), Meritxell Vallina (plata en llançament de pes)
i Laura Miguel (bronze en llançament de pes); en natació,
Elisabet Prats (bronze en 50 m esquena), i en tennis, Isaac
Serrano (plata), Daniel Gómez (5è) i Inma Molner (7a).
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