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El Prat, una ciutat
acollidora i cohesionada
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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 / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
934787283
[ Escola d’Arts
933708501
[ Gas Natural (avaries)
900750750
[ Jutjat de guàrdia
935519004
[ La Capsa
934785108
[ La Porta del Delta
933741379
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
934786221
[ Oficina Municipal
933790050
d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ 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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Un total de 92 participants i 292 fotografies s’han presentat al
13è concurs fotogràfic de Festa Major Clic Prat. L’exposició,
amb una selecció de fotografies, es pot veure al Centre Cívic
Jardins de la Pau fins el 22 de novembre. Aquí podeu veure
el 1r premi, de Fernando Mella (focs artificials), el 2n premi,
de Montse Zaragoza (geganta), i el premi en la modalitat
d’Instagram, de Mireia Pastor (@mmmir5) (concert).

Els Castellers del Prat van actuar per primera vegada amb camisa blava a la Festa Major, en una plaça plena de gom a gom. Aquest octubre, els
potablava han deixat de ser colla en formació per esdevenir colla de ple dret, per decisió de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
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Els fans de Rosario Flores van omplir el pàrquing de l’Estació.

Una de les
característiques
de la Festa
Major 2015
ha estat l’alta
participació
dels pratencs i
pratenques en
moltes activitats
i espectacles
diferents.

Com cada any, La Cirquera aplega molt públic a la pl. Pau Casals.

La Festa Major del Prat 2015

va destacar per l’alta participació
en totes les activitats i espectacles, amb un important paper de la cultura popular i tradicional, des
del Toc d’Inici, fins al Pratifoc, la Trobada Gegantera o les cercaviles per carrers i places de la ciutat.
Especial menció mereix la trobada castellera de dissabte, quan es
CULTURA TRADICIONAL
va descobrir la placa que marca la plaça de la Vila com a “plaça de
La cultura popular
nou” i on els Castellers del Prat van actuar per primera vegada en
va tenir un gran
Festa Major amb la camisa blau pissarra. Tampoc no van faltar els
protagonisme, des del
grans concerts a l’estació de Renfe, amb Rosario i Seguridad Social
Toc d’Inici fins al Pratifoc
la nit de dissabte, combinats amb altres propostes musicals de
o la trobada castellera
petit format al Fondo d’en Peixo. Vídeos a www.elprat.tv

❧
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Nova convocatòria dels
Premis Ciutat del Prat
Tothom pot proposar noms de persones o d’entitats de la ciutat com a candidates a
rebre un d’aquests guardons en reconeixement a la seva aportació a la comunitat
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El 15 d’abril de 2016 se celebrarà la gala
de lliurament de la 8a edició dels Premis
Ciutat del Prat, la més alta distinció de
la ciutat. L’Ajuntament del Prat fa una
crida a la ciutadania perquè participi en
aquests premis, tot aportant-hi candidats i candidates.
Es pot proposar a l’Ajuntament qualsevol nom d’algú extraordinari 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. Els Premis Ciutat del Prat es van instaurar l’any
2009 i tenen caràcter anual.
Les candidatures les pot presentar
qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, al Registre General de
l’Ajuntament del Prat. També s’hi poden
fer arribar mitjançant correu certificat.
Cal presentar una instància acompanyada de la documentació següent:
[ Document acreditatiu dels mèrits i les
circumstàncies de la candidatura
[ Currículum vitae de la persona que es
proposa com a candidata, o memòria
d’activitats en el cas que es tracti de
qualsevol forma de personalitat jurídica
[ Qualsevol altra documentació complementària que es consideri convenient, a l’efecte d’obtenir més informació del candidat o candidata

❧

Candidatures
Les candidatures es poden
presentar entre el 16 de novembre
de 2015 i el 15 de gener de 2016.
Trobareu més informació a l’apartat
“Conèixer/Premis Ciutat del Prat”
del web municipal www.elprat.cat.

E
Hi ha maneres per a acostar-se
i trobar punts d’encontre

l Prat està format per una societat diversa que s’adapta als nous temps, als efectes de la globalització i de les
tecnologies que ens permeten moure’ns pel planeta amb una facilitat mai aconseguida fins ara. Però això, que
en principi hauria d’esdevenir una acció positiva i rica per a la humanitat, sovint esdevé rebuig, prejudicis i
estereotips infundats, que creen diferències i conflictes entre persones d’orígens diversos. Persones de fora del
Prat, de més de 80 nacionalitats, han decidit quedar-s’hi a viure i compartir amb nosaltres les seves vides, coneixements, cultures i idiomes. Aquesta diversitat, ben entesa i viscuda amb respecte, crea cohesió social i riquesa,
com ha estat sempre en períodes històrics de construcció de comunitats com la nostra. Les diferències, però, de
vegades poden derivar en conflictes individuals o socials i això és el que les administracions, i els ajuntaments
com a ens més propers, hem d’aconseguir evitar; i quan apareixen, els hem de gestionar.

entre les persones. Per
exemple, la formació,
l’educació i el coneixement.
Un pensament format i obert,
capaç de percebre la
diferència com quelcom
enriquidor, és imprescindible.

L’Ajuntament del Prat està plenament compromès a fer créixer valors com la convivència, els vincles afectius,
els sentiments de pertinença, la solidaritat, la diversitat, la identitat i el diàleg per tal de fomentar aquest
enriquiment i la preuada cohesió social de què, en bona part, gaudim. I per això disposem de recursos com el
Programa de Nova Ciutadania, des d’on s’atén la persona nouvinguda perquè s’integri totalment; el Centre
de Normalització Lingüística, que l’ajuda en l’aprenentatge de la llengua, i la Taula de la Nova Ciutadania, un
consell consultiu i participatiu.
Tant els que ja fa temps que som aquí com els que hi acaben d’arribar hem de saber i comprendre que hi ha uns
drets i uns deures que s’han de respectar per mantenir una convivència rica i activa, i que aconseguir aquesta
convivència només depèn de nosaltres. Entendre la diversitat com una oportunitat d’enriquir-nos i emocionarnos és una qualitat que ens fa més humans i més feliços.

Lluís Tejedor
L’alcalde

E

Hay maneras para
acercarse y encontrar puntos
de encuentro entre las

El respecte per la diversitat

l Prat está formado por una sociedad diversa que se adapta a los nuevos tiempos, a los efectos de la globalización y de las tecnologías que nos permiten movernos por el planeta con una facilidad nunca conseguida
hasta ahora. Pero esto, que en principio debería convertirse en una acción positiva y rica para la humanidad, a
menudo es rechazo, prejuicios y estereotipos infundados, que crean diferencias y conflictos entre personas de
orígenes diversos. Personas de fuera de El Prat, de más de 80 nacionalidades, han decidido quedarse a vivir aquí
y compartir con nosotros sus vidas, conocimientos, culturas e idiomas. Esta diversidad, bien entendida y vivida
con respeto, crea cohesión social y riqueza, como ha sido siempre en períodos históricos de construcción de
comunidades como la nuestra. Las diferencias, sin embargo, a veces pueden derivar en conflictos individuales
o sociales y eso es lo que las administraciones, y los ayuntamientos como entes más cercanos, tenemos que
conseguir evitar; y cuando aparecen, los tenemos que gestionar.

personas; por ejemplo, la
formación, la educación
y el conocimiento. Un
pensamiento formado y
abierto, capaz de percibir
la diferencia como algo
enriquecedor, es
imprescindible.

El Ayuntamiento de El Prat está plenamente comprometido a hacer crecer valores como la convivencia, los
vínculos afectivos, los sentimientos de pertenencia, la solidaridad, la diversidad, la identidad y el diálogo con
el fin de fomentar este enriquecimiento y la preciada cohesión social de la que, en buena parte, disfrutamos. Y
por eso disponemos de recursos como el Programa de Nueva Ciudadanía, desde donde se atiende a la persona
recién llegada para que se integre totalmente; el Centro de Normalización Lingüística, que la ayuda en el aprendizaje de la lengua, y la Mesa de la Nueva Ciudadanía, un consejo consultivo y participativo.
Tanto los que ya hace tiempo que estamos aquí como los que acaban de llegar tenemos que saber y comprender que hay unos derechos y unos deberes que se deben respetar para mantener una convivencia rica y activa,
y que conseguir esta convivencia sólo depende de nosotros. Entender la diversidad como una oportunidad de
enriquecernos y emocionarnos es una cualidad que nos hace más humanos y más felices.
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Personas integrantes de la Taula per una Nova Ciutadania, de la que
forman parte representantes de asociaciones de inmigrantes, de vecinos,
sindicales, AMPA, etc. De izquierda a derecha: Khalid Mechdoud, Ángel
Castro, Ileana Burcea, William Portal, Montse González, Raúl Orellana, Maria
José Segurado, Rosa Maria Ibañez, Saida Ehliluch y Carme Gómez.

FOTO DE PORTADA:
La hondureña Mileny Yaneth Madariaga es atendida en el
Servicio Municipal de Acogida, en las Cases d’en Puig.

Les 5 claus
[1]
Al Prat viuen persones de
més de 80 nacionalitats
estrangeres, el 7,3%
de la població.

[2]
El clima de convivència
entre persones de diversos
orígens socials, lingüístics

El Prat, ciudad
acogedora

i religiosos és bo.

[3]
Ajuntament i entitats fa
anys que treballen per
la integració de la nova
ciutadania, amb iguals
drets i deures que la resta,
per mantenir la cohesió
social de la població.

[4]
La Taula per una Nova
Ciutadania és un consell
consultiu de participació
ciutadana sobre immigració
i interculturalitat.

[5]
Els centres educatius han
estat claus per a l’acollida
d’infants i joves nouvinguts.

C

omo la mayoría de ciudades de Europa
occidental, El Prat acoge a personas venidas de otros países, si bien en porcentajes inferiores a municipios de nuestro
entorno. Actualmente conviven en El
Prat personas de más de 80 nacionalidades extranjeras, que representan el 7,3%
de la población. De ellas, un 33% provienen de África, un 27% de Europa, un 25%
de América y un 15% de Asia. Muchas
de las personas que llegaron hace 10 o
20 años son hoy pratenses plenamente
arraigadas/os y algunas ya tienen la nacionalidad e hijos e hijas escolarizados
en El Prat.
Esta diversidad de orígenes sociales,
lingüísticos y religiosos ha producido, en
general, un buen clima de convivencia.
Plan Local de Ciudadanía
e Interculturalidad
En 2014 el Ayuntamiento de El Prat
aprobó el Plan Local de Ciudadanía e
Interculturalidad, con la participación

EL PRAT
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de muchas entidades y profesionales
de diferentes ámbitos. Con este Plan se
quiere dar un impulso al reto de hacer
de El Prat una ciudad más acogedora,
cohesionada y participativa.
No obstante, desde bastantes años
antes de la aprobación de este Plan, el
Ayuntamiento viene desplegando políticas centradas en promover la incorporación a la ciudad de la nueva ciudadanía con iguales derechos y deberes que
la autóctona, alentar su participación en
las actividades sociales y culturales de la
ciudad y trabajar por la cohesión social
del conjunto de la ciudadanía.
El ámbito educativo ha sido y sigue
siendo el espacio fundamental de acogida de los niños y niñas llegados de la
inmigración, a veces a edades tardías, y
también es un elemento clave en la integración de sus familias. Cabe destacar
aquí el papel de las AMPA (asociaciones
de madres y padres de alumnos) como
agentes de acogida de las nuevas fami-

15

lias y la importancia del Plan Educativo
de Entorno, que ha coordinado el trabajo en red de escuela y recursos del entorno para promover la cohesión social
a través de actuaciones como la promoción de las actividades extraescolares y
los talleres de refuerzo escolar.
Proyectos y actuaciones
El programa municipal de Nueva Ciudadanía e Inmigración, ubicado en las Cases
d’en Puig, trabaja desde hace más de 10
años por la acogida y acomodación en El
Prat de las personas de origen extranjero.

A través de los diferentes servicios de
acogida se les informa y orienta sobre
sus derechos y sus deberes, y se les ofrece cursos de conocimiento de la sociedad catalana, de las lenguas catalana y
castellana, de la legislación laboral y de
extranjería y, en general, se promueve su
participación e integración.
En esta tarea el Ayuntamiento no está
solo, ya que cuenta con la colaboración
de entidades y organismos que realizan
un trabajo muy intenso para el conjunto de la ciudadanía y también para la
integración de las personas inmigra-

das, como el Centre de Promoció Social
Francesc Palau, el Centro de Información
para Trabajadores/as Extranjeros/as, la
escuela de personas adultas Terra Baixa
o el Centro de Normalización Lingüística.
En este sentido destaca la labor de la
Taula per una Nova Ciutadania, un consejo consultivo de participación que
trata las políticas de inmigración e interculturalidad y que está formado por partidos políticos, sindicatos, asociaciones
de personas inmigradas, representantes
del sector educativo y vecinal y ONG del
ámbito social

❧

A la izquierda, Sanae, Julieta y Paloma, colaboradoras del programa D’aquí i d’allà, de El Prat Ràdio (91.6 FM), un punto de encuentro
de pratenses de orígenes diversos. En el centro, Khalid, Iliana y William, representantes de colectivos de inmigrantes presentes
en la Taula per una Nova Ciutadania. A la derecha, curso sobre entorno laboral, que forma parte del Servicio Municipal de Acogida.
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Cinc persones
arribades de
fora ens
expliquen…

Yuan Hao Cheng
29 años China

Naima Zamoum
43 años Argelia

“Llegué a El Prat en
1997 con mi hermano,
para reunirnos con
nuestra madre. Trabajo
como ingeniero en
una empresa. Me
siento cómodo en El
Prat y nunca he tenido problemas de
convivencia; aquí la gente es abierta
y acogen bien a los nuevos. De El Prat
me gustan todas las instalaciones
que tiene y que todo está cerca.”

“Vivo desde hace pocos años en El
Prat, adonde vine con mi hijo por mi
trabajo como directora de ventas de
una multinacional. El Ayuntamiento
nos ha facilitado mucho la integración,
pues al principio no
hablaba español y
me sentí extraña. De
El Prat me encanta
su tranquilidad y la
proximidad a todo
lo necesario.”

¿Refugiadas o
inmigradas?
No es lo mismo una personas
refugiada que una inmigrada: la
primera huye de conflictos armados
o de la persecución, busca refugio
en otro país, al que solicita asilo, y
aspira a tener reconocido el estatuto
internacional de refugiada/o. En
cambio, una persona inmigrada se
desplaza de un país a otro con la
finalidad de establecerse a vivir, por
causas principalmente laborales,
de estudios o por reagrupamiento
familiar.

Nou projecte original del
CNL El Prat
Com cada any, el Centre de Normalització Lingüística El Prat ens sorprèn
amb el seu projecte de cooperació amb l’alumnat dels cursos de català per a
adults. Aquest any porta per nom “Posem-hi remei” i consta de dos materials:
d’una banda, un CD amb cinc vídeos sobre el treball fet a l’aula pels alumnes,
en què es mostren cinc temes —la grip i el refredat, les males digestions,
l’estat d’ànim, la bellesa, i els mals i accidents lleus— i s’expliquen remeis
casolans de diversos llocs del món, fets amb plantes remeieres que els alumnes
—que han estat assessorats per cinc herbolàries del Prat— coneixen i utilitzen,
i, d’altra banda, una capseta de medicaments per a la convivència, amb un
prospecte amb les recomanacions d’ús i la relació de totes les herbes i les seves
propietats. Els noms de les herbes hi apareixen en cinc llengües diferents, que
són les que parlen els alumnes que hi han participat.

Joan Andoni López
21 anys Uruguai

Mihaela Oprea
31 años Rumanía

Mustapha Hajmou
47 años Marruecos

“Vaig arribar al Prat
al juny per reunirme amb el meu pare,
que fa 10 anys que
viu a Catalunya. Sóc
entrenador de bàsquet,
estudio educació
emocional i després estudiaré
neurociència. Del Prat m’encanta la
biblioteca i la varietat de serveis i
activitats que s’hi fan. I que és molt
pla, ideal per a anar en bici!”

“Vine por amor en 2014, para
reunirme con mi novio. Trabajo en la
hostelería. En El Prat me he sentido
siempre muy bien. Me encanta su
combinación de naturaleza y ciudad,
que le da una
dosis de
tranquilidad y
ofrece muchas
oportunidades
para crear y formar
una familia.”

“Llegué a Almería
en 2001 y a El Prat
en 2006, en busca
de empleo. Trabajo
de almacenista
y he podido
reagrupar a mi
mujer e hijas. Cuando he necesitado
algo siempre he encontrado gente
que me ha entendido y ayudado.
De El Prat me gusta la tranquilidad
y que hay buenos servicios.”
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Jordi Ibern i Tortosa

Antonio Gallego Burgos

Más convivencia y menos
independencia

Sorpreses et dóna la vida
La diversitat molesta l’equip de govern municipal i, “practicant
polítiques d’esquerres”, aquest setembre han plantejat i aplicat una sèrie
de restriccions: 1.- Canvi de protocol limitant la presència dels portaveus
dels grups municipals al costat de l’alcalde en actes públics. 2.- Intent de
restringir les mocions i no elevar-les com a tals si no guanyen per majoria
absoluta. Aquesta mesura, de moment, està ajornada. 3.- Ple municipal
d’octubre, quan s’havia de votar la moció de suport al president Mas, a
la consellera Rigau i a la vicepresidenta Ortega per haver posat les urnes
el #9N2014; el punt de la discòrdia per a ICV-EUiA i per a Se Puede és
precisament el que fa referència al dret a decidir que ara us cito: “2.-Reiterar
el compromís de l’Ajuntament del Prat amb el dret democràtic del Poble
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític”. Doncs sí, ICV-EUiA
i Se Puede van votar en contra de la moció, en contra del dret a decidir.
Què interpretava l’alcalde a l’acte de Pallejà el passat
28 de març del 2014 de la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat?
Quin document va entregar l’alcalde al Palau de la Generalitat quan
els ajuntaments van donar tot el seu suport al #9N2014? Demanem
coherència i un posicionament que sigui ferm, clar i català!
elprat@esquerra.org

Los ciudadanos estamos cansados de la matraca separatista
para sacarnos de España y de Europa. La mayoría estamos por sumar, no
por dividir. Es ridículo construir “estructuras de estado” mientras cierran
plantas de hospital. Es penoso que siga habiendo barracones mientras
algunos abren lujosas embajadas en Washington. Toca centrarse en lo
importante, aprovechar el tiempo y poner el acento en aquello que nos
une. Desde mi punto de vista, el nuevo president de la Generalitat se
debería ocupar de estos 7 aspectos de manera prioritaria:
Generar estabilidad política, institucional y legal como
base para atraer inversiones y crear nuevos puestos de trabajo. Instar al
Gobierno de España a mejorar el modelo de financiación autonómico
desde el respeto a la legalidad y con lealtad institucional. Destinar más
recursos a la innovación, el desarrollo, la formación profesional y a
infraestructuras que generen competitividad. Reducir el tramo autonómico
del IRPF y eliminar el impuesto de sucesiones. Plan de choque para reducir
la lista de espera en hospitales y ambulatorios catalanes. Mejorar la calidad
de la educación de nuestros hijos, apostando por una educación neutral
trilingüe desde la guardería. Impulsar todas las medidas efectivas que
estén a su alcance para luchar sin cuartel contra los corruptos que tanto
asco nos dan a todos.
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

Les idees clares

Una reflexión…

Han passat algunes setmanes des de les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya i és el moment de fer una valoració dels resultats.
El que ha passat és que, amb una participació rècord, que s’enfila al 77%,
els partits del “sí” hem obtingut prop d’un 48% dels vots, mentre que els
partits del “no” s’han quedat amb el 39%. Les candidatures que, com elles
mateixes han dit, no es poden comptabilitzar ni en el “sí” ni en el “no”, han
sumat l’11% dels sufragis. Per tant, podem afirmar que l’independentisme ha
guanyat i que està legitimat per a tirar endavant el procés d’independència.

No queremos gobernar ni conquistar a nadie, únicamente
deberíamos, si fuera posible, ayudarnos los unos a los otros. Los seres
humanos somos así, queremos hacer felices a los demás, no hacerlos
desgraciados. En este mundo hay sitio para todos, la buena tierra es
rica y puede alimentar a todos los seres, el camino de la vida puede ser
libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha levantado barreras
de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas, hemos
progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros mismos.
El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad, nuestro
conocimiento nos ha hecho cínicos, pensamos demasiado y sentimos
muy poco.

Davant d’això, l’Estat espanyol es dedica a posar més llenya al
foc i no a donar una resposta democràtica. El darrer exemple és la imputació
del president Mas, de l’exvicepresidenta Ortega i de la consellera Rigau
pel procés participatiu del 9N, en el qual més de 2.300.000 ciutadans
van poder expressar la seva opinió. Querellar-se contra algú per posar les
urnes i negar-se a complir les sentències internacionals que demanen fer
justícia contra els crims del franquisme és una anomalia democràtica que
farà obrir els ulls a més d’un. Per això no comprenem com ICV, al darrer
ple municipal, va posar tot tipus d’excuses per a negar-se a donar suport
a una moció contra la imputació pel 9N i a favor del dret a decidir.
www.ciuelprat.cat

Ahora mismo estas letras llegan a mucha gente desesperada,
víctimas de un sistema que hace sufrir a los más débiles. La desdicha que
ahora mismo padecemos no es más que la pasajera codicia del hombre.
Con el poder de la democracia, luchemos por un mundo nuevo, digno y
noble que garantice a los hombres trabajo, a la juventud un futuro y a la
vejez seguridad. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la
ciencia y el progreso nos lleven a todos a la felicidad.
@Guanyemprat

Guanyem - Ganemos El Prat

portaveus dels grups municipals

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

Catalunya necesita
gobierno y estabilidad

Contra el mal gobierno

El 27 de septiembre se celebraron unas de las elecciones al
Parlament que más expectación han levantado. Quiero agradecer el voto
de los 7.307 ciudadanos y ciudadanas de El Prat que han confiado en
la apuesta socialista por una Catalunya mejor en una España diferente.
Este resultado nos ha permitido ser la segunda fuerza política en la
ciudad y ha consolidado nuestros resultados de las anteriores elecciones
autonómicas. Los socialistas seguimos defendiendo el pacto y el
acuerdo como única salida a la situación en la que vivimos. Catalunya
necesita gobierno, estabilidad y un pacto con el resto de España, y
las interesadas alianzas de fuerzas independentistas no garantizan ni
gobierno ni estabilidad ni pacto, por lo que hay que buscar otro camino.
Tenemos que apelar a la responsabilidad del presidente Mas
porque necesitamos un gobierno que dé respuesta a los problemas de la
calle, y no merecemos el indigno espectáculo de una Generalitat sometida
a subastas mientras, no lo olvidemos, quedan realidades acuciantes
sin resolver como recortes en educación, en sanidad y en dependencia,
plantas de hospitales cerradas, carencias en los centros educativos
públicos y 2.000 alumnos sin beca comedor sólo en nuestra comarca.
@PerezJP_

http://juanpedroperez.cat/

Este año está repleto de convocatorias electorales: municipales
en mayo, autonómicas en septiembre y al Congreso de los Diputados el 20
de diciembre. El largo ciclo electoral muestra los profundos cambios que está
experimentando la sociedad española y puede finalizar con el cambio del
gobierno del PP, un gobierno que pasará a la historia como uno de los más
nefastos del periodo democrático, por su incapacidad de generar consensos
en ningún tema importante y de hacer de la política una actividad capaz
de resolver los problemas de la gente. La difícil situación económica no es
excusa ante la extraordinaria desconfianza que ha generado el gobierno
del PP y sus políticas de continuos recortes sociales. El gobierno de Rajoy
ha actuado de manera irresponsable, aplicando una mayoría parlamentaria
que ya ninguna encuesta refleja y azuzando conflictos para obtener réditos
electorales. El 20 de diciembre debe significar un cambio decisivo de políticas,
el final de un periodo negro marcado por los recortes sin fin, y el inicio
de una etapa de consensos que generen expectativas de progreso social.
Es el momento de elegir un nuevo gobierno capaz de abordar los graves
problemas sociales y territoriales, que anteponga los intereses generales a los
de un grupo cuyo único objetivo parece ser perpetuarse en el poder. El final
del mal gobierno: ese es el cambio que debe empezar el 20 de diciembre.
www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Podemos cambiar las cosas

Gracias por confiar en Ciutadans

Acabamos de salir de unas elecciones autonómicas, que se
debatieron entre un Sí y un No vacíos de proyectos de futuro y rescate del
país, en las que cometimos el error de no posicionarnos entre una opción u
otra, de posicionarnos en la radicalidad democrática y en el rescate social.
Un error que sin duda seguiremos cometiendo, porque nuestra posición está
donde está la ciudadanía precarizada, la defensa de la sanidad y educación
pública, gratuita y de calidad, las personas sin trabajo y la juventud exiliada.
Nunca, por más que aquellas fuerzas políticas intenten esconder sus
vergüenzas tras una bandera, dejaremos de hablar de lo que le importa a la
ciudadanía empobrecida. Pronto entraremos en unas elecciones generales en
las que volveremos a hablar de rescatar a la ciudadanía, donde dejaremos
de obedecer a la troika y donde pondremos en verdadero valor nuestro
país y nuestra ciudadanía, lejos del IBEX 35 y de leyes mordazas y reformas
laborales que precaricen aun más la situación. En fin, seguimos creyendo en
que Podemos cambiar las cosas, por muy difícil que se nos ponga el camino.

El 27S Ciutadans fuimos la formación más votada en El Prat, gracias
a la confianza que muchos vecinos y vecinas nos otorgaron, llenando las
urnas de votos naranjas, reivindicando la concordia, la convivencia y la unión
entre todos. Queremos agradecer tanta generosidad recibida con este amplio
préstamo de confianza, reafirmando nuestro compromiso de servicio público
y arduo trabajo en el municipio desde la humildad y la política de proximidad
a pie de calle. También queremos dar las gracias a las personas que optaron
por votar a otras formaciones, ya que entre todos conseguimos un índice de
participación muy elevado en estos comicios.

Estamos orgullosas/os de participar en la iniciativa
#amiantoceroenelprat y esperamos que dé como fruto la eliminación
total de este material de construcción asesino en nuestro municipio.
@sepuede_prat

@podemos_elprat

Se Puede El Prat

Ciutadans se ha convertido en la segunda fuerza política en
Cataluña con un ascenso vertiginoso de 9 a 25 diputados. Un mensaje
claro e inequívoco a favor de la unión y la convivencia de todos, así como
el impulso de las políticas de regeneración democrática e igualdad de
oportunidades, ha sido premiado con la confianza de 750.000 catalanes y
catalanas. Además, el próximo 20D tienes la oportunidad de conseguir que el
cambio, que ya ha empezado en Cataluña, llegue a toda España de la mano
de Ciudadanos y Albert Rivera, con un proyecto sensato de regeneración
política que abrirá una nueva etapa de progreso, consenso y diálogo.
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat
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vida pratenca

PRIORITAT SEMAFÒRICA PER A AUTOBUSOS

PRATENCA CENTENÀRIA
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la tinenta d’alcalde
i regidora d’Acció Social, Margarita García, han
visitat la pratenca Maria Alcaide amb motiu del
seu centenari. La Maria, que viu amb una filla, es
troba molt bé, camina i és molt autònoma.

Els senyals numèrics i lluminosos que han aparegut en
alguns semàfors de la ciutat formen part del projecte
d’implantació de la prioritat semafòrica per als autobusos
de les línies PR1, PR2, PR3, L10, L78, N16 i N17. Mitjançant un
mecanisme que accionarà el conductor, els semàfors que
estiguin en vermell canviaran a verd al més aviat possible.
En ciutats sense carrils bus, aquest sistema és eficaç per
reduir el temps de pas i de recorregut dels autobusos.

EL PRAT
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JORNADES CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS
Durant el mes d’octubre s’ha celebrat al Prat una nova edició de les jornades Ciutats Defensores dels Drets Humans, que
han comptat amb la participació dels activistes internacionals Helena Maleno i Pedro Pantoja (foto de l’esquerra) i Maryam
Al Khawaja i Andrés Krakenberger. Vídeo a www.elprat.tv. En el marc de les jornades Ciutats Defensores dels Drets
Humans s’ha fet una acció de sensibilització amb alumnat de secundària al Cèntric Espai Cultural (foto de la dreta).

vida pratenca
CONCENTRACIONS PER LES PERSONES
REFUGIADES
La comissió de treball sobre accions
de suport a les persones refugiades
ha convocat la ciutadania pratenca
a diverses concentracions, durant
les quals s’ha llegit un manifest.
També es van fer accions de suport
durant el festival Esperanzah!, com
la lectura del manifest i una activitat
infantil. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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EXPERIMENTEM AMB LA FAMÍLIA
Els divendres 9, 16 i 23 d’octubre va tenir lloc la formació
“Experimentem en família”, dins el cicle “El Prat Famílies”.
Es tracta d’una activitat on infants i persones adultes
comparteixen un espai de formació per enfortir els
vincles familiars. Aquesta activitat va ser organitzada
per l’Ajuntament i l’AMPA de l’Escola Sant Jaume.

AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE
DIA ALOIS PER A MALALTS
D’ALZHEIMER
El 15 d’octubre passat es
va inaugurar l’ampliació
del centre de dia Alois de
l’Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer del Baix
Llobregat. Amb aquesta
obra passaran d’atendre 24
malalts a 34. A més podran
atendre’ls millor segons
l’estat de desenvolupament
de la malaltia. L’ampliació
ha estat possible gràcies
al suport econòmic de
l’Ajuntament del Prat.
Vídeo a www.elprat.tv

FESTIVAL ESPERANZAH!
El parc Nou del Prat ha acollit una nova edició del
festival Esperanzah!, amb molta participació de públic
tant de la ciutat com de fora. A banda dels concerts (a
la foto, Manu Chao), el festival també va comptar amb
moltes activitats paral·leles. Vídeo a www.elprat.tv
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El programa de detección precoz
de cáncer de colon llega a El Prat
Va dirigido a todas las personas de 50 a 69 años y ofrece realizar, cada dos años y
de manera gratuita, una prueba muy sencilla en colaboración con las farmacias

EL PRAT
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Prácticamente todas las farmacias de El Prat participan en el programa. Vídeo en www.elprat.tv.

Este mes de septiembre ha llegado a El
Prat el Programa de Detección Precoz
de Cáncer de Colon y Recto del Departament de Salut de la Generalitat, dirigido
por el Institut Català d’Oncologia. Este
programa empezó en L’Hospitalet y se
está extendiendo por toda Cataluña.

Está dirigido a hombres y mujeres de
50 a 69 años, periodo de edad de mayor
riesgo y en el que la detección precoz se
ha demostrado beneficiosa. En El Prat
hay 15.920 personas con estas edades,
que recibirán cartas informándolas del
programa.

Un test cada
dos años
Se les ofrecerá la posibilidad de realizar, cada dos
años y de manera gratuita,
un test inmunológico para
detectar sangre oculta en
heces no apreciable a simple vista. Para participar hay
que ir con la carta a una de
las farmacias adheridas a la
campaña (prácticamente
todas las de El Prat), donde
facilitarán todo lo necesario
para hacer la prueba.
El resultado se comunicará
por carta a la persona interesada pasados unos días. En
caso de que la prueba salga positiva (es decir, que se
detecte sangre en la muestra de heces), se ofrecerá la
posibilidad de realizar una
colonoscopia para descartar
ninguna lesión en el colon o
recto. De acuerdo con el paciente, también se programaría el seguimiento y el tratamiento
del caso, si fuera necesario.
Este tipo de cáncer es, probablemente,
uno de los mejores ejemplos de cómo la
detección precoz mejora el pronóstico
de la enfermedad y reduce la agresividad de los tratamientos

❧

Promoció
de l’èxit
escolar
Tallers per a reforçar
el procés d’aprenentatge

El curs passat, un total de 237 alumnes
de primària i secundària del Prat van participar en els Tallers de suport a la promoció de l’èxit escolar. Aquests tallers,
que reforcen el procés d’aprenentatge
i acompanyen les tasques escolars, formen part del Pla Educatiu d’Entorn del
Prat (PEEP).
L’Ajuntament del Prat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
col·laboren en el PEEP des del 2005. En
la darrera edició, per primera vegada, es
van planificar els objectius i continguts
de manera diferenciada per a cada centre, tot adaptant els tallers al projecte
educatiu de cada escola i institut.
19 tallers
El curs passat es van organitzar 17 tallers, distribuïts entre l’Institut Escola del
Prat, els quatre instituts públics i les escoles El Prat de Llobregat 1, Joan Maragall, H. J. Tarradellas, Jacint Verdaguer, El
Parc, Bernat Metge, Jaume Balmes, Galileo Galilei, Sant Jaume i Charles Darwin.
El projecte va comptar amb una coordinadora i un equip d’onze educadors/es.
L’alumnat va ser proposat pels mateixos
centres, la majoria de 2n de primària a

Una voluntària del programa LECXIT acompanya dos alumnes en la millora de la comprensió lectora.

2n d’ESO, tot i que també es van organitzar alguns grups de 3r i 4rt.
De cara a aquest curs 2015-16 s’ha
ampliat la proposta a 19 tallers. La partida pressupostària que hi ha assignat
l’Ajuntament és de 69.000 €.
Lectura, escriptura,
matemàtiques i estudi
El reforç de la lectoescriptura, de les matemàtiques i l’organització de l’estudi
són els principals objectius de la majoria de centres. Altres, com l’Escola Sant
Jaume, van treballar les habilitats de
relació i comunicació a través del teatre
amb participació conjunta de l’alumnat
i les famílies

❧

EL PRAT

Programa LECXIT
Comença de nou el programa LECXIT,
Lectura per a l’Èxit Educatiu, que
treballa la comprensió lectora per
a la millora de l’educació general
dels infants. LECXIT necessita de
persones voluntàries que, durant
una hora a la setmana, en horari
extraescolar, acompanyin un nen
o nena en la lectura. Actualment
hi participen quatre escoles i,
entre d’altres, voluntariat de 2
instituts. Més informació a
www.elprat.cat/voluntariat .
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Subvencions a projectes
pedagògics
[ L’Ajuntament ha obert
convocatòries de subvenció per a
aquest curs 2015-16 per impulsar
projectes pedagògics d’innovació
educativa als centres docents (amb
una dotació de 36.000 €); per a
l’adquisició de llibres de text i
materials escolars per al fons dels
centres i atendre les necessitats de
les famílies amb greus dificultats
(95.000 €) i per a les AMPA, per
impulsar la participació de les famílies
i la comunitat educativa en la gestió
dels centres (36.450 €).]
Consell dels Infants
Electors pratencs consulten en quina mesa han de votar.

EL PRAT
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[ El 6 de novembre, el Consell
dels Infants, òrgan de participació
infantil de la ciutat, renovarà la seva
composició. Els infants que han
complert els dos anys al Consell
deixaran el seu lloc a altres nois i
noies de la ciutat que entraran a
formar-ne part.]

C’s, el partit més votat
al Prat a les eleccions al
Parlament de Catalunya

“Click” per les dones

La participació va ser força alta, del 74,9%

15

[ Enguany se celebrarà la sisena
edició del “Fem un “click” per les
dones”, que tindrà lloc el dimarts 17
de novembre a la plaça de l’Aigua. En
aquesta acció es convoca la comunitat
educativa, els serveis, entitats i a la
ciutadania en general per fer-se una
foto en el marc dels actes contra la
violència envers les dones.]

Ciutadans (C’s) va ser el partit més votat
al Prat en les eleccions al Parlament de
Catalunya del 27 de setembre, amb el
23,48% dels sufragis i 8.392 vots.
La segona força al Prat va ser el PSC
(20,45% i 7.309 vots). En tercer lloc es va
situar Junts pel Sí (19,03% i 6.803 vots).
El quart lloc l’ocupà Catalunya Sí Que
Es Pot (17,44% i 6.233 vots). El PP va ser

cinquè (9,56% i 3.417 vots), seguit per la
CUP (5,94% i 2.124).
La participació va ser força alta, del
74,9% (l’any 2012 va ser del 66,5%)

❧

Podeu consultar totes les dades
a l’apartat “Ajuntament/Eleccions”
del web municipal, www.elprat.cat.
Vídeo a www.elprat.tv
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El poeta Ovidi. Poesia
no vol dir somiar

Mercè Sampietro,
Eduard Iniesta i Llúcia Vives
amb

Espectacle poètic amb música. Ovidi Montllor va fer
cançons, va recitar Estellés, Espriu, Bonet, Martí i
Pol, Pere Quart o Sagarra entre d’altres, va fer teatre
i cinema, i encara que no se sàpiga tant, també va escriure poesia. Aquest espectacle vol apropar al públic
la seva relació amb els poetes, les seves seleccions,
el seu gest i la seva dimensió com a poeta no només
a través de les seves cançons sinó també de poesies
pròpies no musicades.
Cal recollir invitació 1 hora abans de l’inici de l’espectacle

Cèntric Espai Cultural
Dijous 19, a les 19.30 h

Neus Català. Un cel de
plom, Mercè Arànega
amb

Dramatúrgia a partir de la biografia de Neus Català,
novel·lada per Carme Martí en la seva obra Un cel
de plom. L’eix central gira al voltant dels esdeveniments viscuts per la protagonista d’aquesta història
de solidaritat, coratge i supervivència centrada en la
lluita contra l’oblit i per la recuperació de la memòria.
L’exercici de la memòria és el punt de partida per fer
un anàlisi i una reflexió sobre els moments convulsos,
crítics i fràgils que ens ha tocat viure.

Teatre Modern. Diumenge 15, a les 19 h
Entrada: 12 €

Segueix-nos a

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

La Ruta 40

El llarg dinar de Nadal,

T eatre i dansa

de Thornton Wilder

Peça teatral
carregada
d’humanitat,
humor i
tendresa
que mostra
l’evolució en els costums i hàbits d’una
part de la societat americana en el
canvi del segle XIX al XX.

Teatre Modern. Diumenge 1, a les 19 h
Entrada: 12 €

Cicle de lectures
dramatitzades

Lectura de
poemes, articles,
entrevistes... I la
projecció de: “Salò,
o els 120 dies de
Sodoma”

Teatre Kaddish
Divendres 27, a les 21 h

de Begoña Moral
Espectacle que vol ser
un viatge poètic i oníric
a través de la vellesa
i sobre el sentit de la vida.

Teatre Kaddish
Diumenge 22, a les 19 h
Entrada: 6 €

Como en casa de
uno... en ningún
sitio amb Santi Rodríguez

Veriueu-ho!

amb Xavi Castillo
El Xavi Castillo i el seu
“teatre d’investigació” és
Particular visió sobre el turisme,
un repàs crític, satíric i
i els viatges a l’estranger. I és que
bufonesc de l’actualitat,
ell ho té ben clar: “como en casa
una versió teatralitzada del
de uno… en ningún sitio”.
programa d’humor Veriueu-ho!, que s’emet a
les xarxes socials.
Teatre Modern. Diumenge 29, a les 18 h

RapsusKlei + Suko
en concert
Nit de hip hop amb
dues propostes cabdals
del panorama espanyol:
Rapsusklei amb un
directe imparable i rimes ben treballades i el
pratenc Suko que presenta el LP Polaroid.

M usica

Cia. La Caja de

Pier Paolo Pasolini, resistencia
1975
Ombra i silenci

Teatre Modern. Dissabte 28, a les 21 h
Entrada: 15 €

Entrada: 15 €

#PackCòmic: 20 € (els dos espectacles)

Orquestra del Festival de Concabella

Europa als voltants de 1714

Interpretació d’un repertori europeu del segle
XVIII: concert per a flauta, violí i orquestra
en si menor de G.Ph. Telemann, concert de
Brandemburg nº 5 per a flauta, violí, clave i
cordes en re major BWV de J.S. Bach i tres
concerts breus de Corelli, Blavet i Vivaldi.

La Capsa. Divendres 6, a les 22.30 h
Entrada: 10 €

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 8, a les
19 h Entrada: 12 €

Marc Garcia canta a George
Brassens

Acid Paint en concert

Projecte que
reivindica la
memòria del
cantautor francès
Georges Brassens.
Versions personals, lletres traduïdes amb
molta cura, conservant l’estil poètic de
l’artista gal.

Teatre Kaddish. Diumenge 8, a les 19 h
Entrada: 6 €

Amb un so
modern i
contundent,
aquesta banda de
rock que trenca
amb el que està
establert. La fusió
dels estils de cada membre del grup genera
una mescla rockera explosiva.

La Capsa. Divendres 13, a les 22.30 h.
Entrada: 5 €

Paraula poètica amb Jesús

Serratologia

Jesús Aguado és un dels
grans poetes actuals
en llengua castellana.
Poeta, traductor, crític
literari i director de vàries
col·leccions de poesia.
Amb la participació dels
alumnes de l’IES Ribera Baixa.

Carlos Cubeiro

Aguado

L ectura

DANSA

Cèntric Espai Cultural
Dimecres 11, a les 19 h

de Jordi Vicente i

Recull de cançons
comentades i il·lustrades
per celebrar els 50 anys de
Joan Manuel Serrat sobre
els escenaris. Un repàs dels seus grans temes,
així com anècdotes i curiositats.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 27, a les 19 h

Durant el mes de novembre gaudirem al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa de tres peces escèniques
creades a altres centres cívics de
Barcelona per companyies emergents. A canvi, dues companyies del
Prat visitaran altres espais escènics de
Barcelona.

Les Criades de Cia Societat Recreativa de Santa Coloma de Cervelló

Dissabte 7, a les 19 h. Entrada 3 €

Somabre Charocado de Cia Zoa
De vuelta de Cia Laura

Xeper i
Roca

Dissabte 14, a les 19 h. Entrada 3 €

Mírame despacio que tengo
prisa de Cia Besós Creació

Dissabte 21, a les 19 h. Entrada 3 €

Suspiria + Zermeño
en concert
Doble cartell amb bandes de heavy-rock. Els
locals Zermeño presenten un directe contundent
i enèrgic. Els Suspiria, amb una trajectòria
consolidada, presentaran el seu projecte musical.

La Capsa. Dissabte 14, a les 22.30 h

Jam Session

Nova oportunitat de gaudir
de la improvisació i la
música en directe!

La Capsa
Diumenge 15, a les 19 h

III Festival Cønjuntø Vacíø

Torna a El Prat la tercera edició del Festival
Cønjuntø Vacíø que ens acosta a propostes
electròniques, postpunk i experimentals tant
internacionals com nacionals.

La Capsa. Dissabte 21, a les 18 h
Entrada anticipada: 15€. Taquilla: 17 €

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 21, a les 19 h

Associació Musical del Prat
Diumenge 22, a les 18.30 h

Unió Filharmònica

Dissabte 28, a les 19 h

E xposicions

NOVES EXPOSICIONS
K. L. Reich. La veu de l’infern
nazi i Mauthausen. Crònica
gràfica
Coincidint amb el 70è
aniversari de l’alliberament
dels camps nazis l’Arxiu
Municipal ens presenta
dues exposicions sobre la
realitat i l’horror dels camps
de concentració nazi de
Mauthausen i Gusen.

Mostra il·lustrativa i didàctica dels processos de
vida de la població refugiada.
Organització: Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Cèntric Espai Cultural. Del 2 al 14 de novembre

#Mursahara, una terra sense
arrels
Exposició que vol donar a conèixer la greu situació
que pateix la població sahrauí. Amb la col·laboració
de l’associació El Prat amb el Sàhara.

X errades

Cèntric Espai Cultural. Del 16 al 30 de novembre

Tertúlies d’art entre
llibres amb Laia Ruz i Encarna
Boada

Espai per conèixer
artistes de la
nostra ciutat i
descobrir alguns
dels llibres d’art
que es troben
a l’espai de
documentació de Torre Muntadas.

Centre d’Art Torre Muntadas
Dijous 5, a les 19 h

El cine de Frida

C inema

La vida secreta de las
abejas
Una nena
de 14 anys,
obsessionada
pel record de
la seva difunta
mare, abandona
casa seva. Acompanyada de la seva
cuidadora i única amiga, arriba al
poble que guarda el secret del passat
de la seva mare.
Organització: Assoc. Dones
Progressistes Frida Kahlo

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa. Dimecres 4, a les 17 h

5es Jornades de Suport a la Creació al Prat.
Consulteu el programa a
www.unzip.elprat.cat
Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins el 22 de novembre

- Taller de ràdio experimental

13 artistes, 1 història

amb Emisiones Cacatúa, la ràdio de
Teatron. Dies 9, 10 i 11, a les 19 h

Tretze artistes locals treballen
una obra personal vinculada
a la història del Prat amb tres
elements com a fil conductor:
la terra, l’aigua i la pedra.

Cèntric Espai Cultural. Fins al 12 de desembre

Diaris il·lustrats de persones
refugiades

#Sucret2015 La ciutat
com a escenari

ENCARA POTS VISITAR
13è Clic Prat
Mostra’ns la Festa Major

- Taller Activant la ciutat

amb Yolanda Domínguez. Dies 12, 13
i 14, a les 19 h

- Taller Recetas Urbanas amb

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins el 29 de novembre

Santiago Cirugeda. Dies 19, 20 i 21,
a les 19 h

Ángeles Urretavizcaya

Migrants

A l’est i a l’oest amb Caterina
Almirall i Daniel Moreno

La Saleta
Fins al 18 de desembre

Dissabte 28, a les 10 h

Organització: Escola d’Arts del Prat

Recorregut artístic, una experiència en
viu entre teatre, arts visuals i literatura.

#SucretRàdio. La ciutat com a
escenari

Making Off curtmetratge
“Vértices” de Francesc Cànovas

Programa de ràdio en viu i amb públic. Escoltarem relats, creacions sonores, reculls
documentals i reflexions sobre tot allò que
haurà succeït al llarg de les jornades.

Foto by Inma Quesada

Centric Gastrobar by Ona Nuit
Fins el 13 de gener

La Capsa. 28 i 29, a les 12 h

La tradició del periodisme L’amor i les relacions tòxiques
amb Silvia Congost
local al Prat amb Joan Ignasi
Salcedo

L’historiador i arxiver
pratenc farà una
aproximació històrica
a la pràctica del
periodisme local, una
de les tradicions més
arrelades al Prat.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Dijous 5, a les 19.15 h

La psicòloga Silvia Congost reflexionarà sobre els límits de
l’amor, la dependència emocional i què és o no negociable en
una relació.

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 23, a les 19 h

Xerrades en curt
Projecció dels curtmetratges Víctimas d’Enric
Rufas i Zona de Caza de Jordi Romero, amb
posterior col·loqui i cinefòrum amb els directors

Cèntric Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 27, a les 19 h

Cine Club

Short term 12 (Las vidas de Grace)

de Destin Daniel Cretton
2013, Estats Units. Idioma: anglès. VOSE
Grace treballa a un centre d’acollida per a menors en
situació de vulnerabilitat. Viu entregada a la seva feina,
però també ella ha de lluitar amb un passat conflictiu.
Prèviament es projectarà el curt: A Medias, de Santi
Gila. Amb Rocío Quesada i Ángel Roldán

Cine Capri. Dimecres 18, a les 19.45 h

Programació del Cine Capri

Estrena simultània de: Spectre (6, 7 i 8) i El viaje de Arlo (27, 28 i 29)
Altres pel·lícules: Ocho apellidos catalanes, Los Juegos del
hambre: Sinsajo parte 2, etc.
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o a la web
www.cinecaprielprat.com

Club de
Testers Vanilla
Torna el aquest club pràctic
amb la demostració en
viu del funcionament de
Vanilla, un dels motor de
creació i administració de
fòrums més atractius a dia
d’avui.

Centre Cívic Jardins
de la Pau. Dimarts 17,
a les 19.30 h

LECTURA
L’hora del conte

Activitat recomanada per a infants de 3 a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h

Avui toca concert!

Orquestra del Festival de Concabella

L’Orquestra del Festival de Concabella oferirà
un assaig obert a famílies: un tast musical de 15
minuts per als més petits.

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 8, a les 18 h

Dissabte 7. Aauuuuuu!! Ve el llop, amb Blai

NS Dansa

Senabre

Els colors del
tic-tac

Dissabte 14. Conte animats, amb Lídia Clua
Dissabte 21. Contes llunàtics, amb Santi

Rovira

Dissabte 28. Contes d’un altre planeta, amb
Anna G. Cuartero

I nfantil

Dijous 12, a les 18 h. Storytime (conte en
anglès): The World’s Worst Witch amb
Kids&Us
Dissabte 21, a les 11 h. L’hora dels nadons:
La formiga Josep Maria, amb Santi Rovira

Laboratori de lectura en
família

Els essers de la molsa amb Marta Roig

Activitat adreçada a famílies amb infants
entre 5 i 9 anys
En un racó del bosc hi ha un arbre vell envoltat
de molsa on viuen habiten éssers mil·lenaris,
diminuts i savis.

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

TEATRE, MÚSICA I DANSA
Contes musicats amb David Faure

Quatre personatges
esperen passar una tarda
molt divertida, celebrant una festa d’aniversari.
Però una gran tempesta amb trons i llampecs, els
farà canviar de plans.
Organització: Grup Xarxa Prat

Teatre Modern. Diumenge 22, a les 18 h
Entrada: 6 €

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 8, a les 12 h. Entrada: 1,5 €

El gran àlbum amb Planeando
Truchas

Activitat
recomanada per
a nens i nenes
de 4 a 9 anys,
acompanyats
d’adults
Quines històries ens expliquen les
fotografies antigues? Construirem
un gran àlbum d’històries noves
amb imatges velles.

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 15, a les 11.30 h
Cal inscripció prèvia

Cada mes la Biblio
fa tallers

JOCS
Racó del Joc:

Construïm un dòmino

Espai familiar. Cal Inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Grup de petits (de 2 a 3 anys) a les 17.30 h
Grup de grans (de 4 a 6 anys) a les 18.30 h
Dissabte 7. Construcció de titelles
Dissabte 14. Espectacle de titelles
Dissabte 21. Popcakes
Dissabte 28. Ballem!

amb MatesXTu
Has construït mai cap dòmino?
Saps que no sempre tenen punts?
Sorprèn a tothom amb la teva
creació!

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

Kit (Klub Infantil Tecnològic)

LinkaFesta

Drawdio, el llapis que sona

Jornada lúdica per a tota la
família: jocs i experiments,
instal·lacions interactives,
demostracions i moltes més
propostes per descobrir com
la tecnologia pot ser una eina
molt poderosa per fomentar
la creativitat dels infants.

i Anna Garcia
Escollirem una història,
proposareu uns personatges
i un lloc, i a partir d’aquí
crearem un conte que
acompanyarem amb la
música d’instruments ben curiosos!

TALLERS
Art en família

Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 14, a les 12 h

Recomanat per a
nois i noies de 9 a
12 anys
Un llapis que
permet tocar
sons diferents
mentre dibuixes, depenen de la
llargada dels traços.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dijous 19, a les 17 h
Cal inscripció prèvia

Activitats de lleure
del mes de novembre

DIMECRES 11

VISITA A “LA CASA GOMIS - LA CASA DEL VIDRE”
DE EL PRAT (LA RICARDA)
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades. Preu: 7 €

DIMECRES 18

VISITA CULTURAL: MUSEU EGIPCI

Visita guiada al Museu Egipci de Barcelona. Coneix part
de la cultura faraònica i aprofundeix en el coneixement
d’aquesta antiga civilització.

Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades. Preu: 8 €

DIMECRES 25

DIMECRES 25

Comèdia francesa dels directors
Olivier Nakache i Eric Toledano
(pel·lícula Intocable), que tracta de la
vida de Samba, un immigrant sense
papers senegalès que porta més
de deu anys a França i d’Alice, una
executiva esgotada i estressada per
la seva feina.

Iniciem de nou el cicle de
passejades de la Diputació
de Barcelona, “A cent cap
als cent”, per aquest curs
2015-2016.

CINEMA: “SAMBA”

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

CAMINADA A MOLLET DEL
VALLÉS

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

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

Neus Català i
l’infern als
camps nazis
El Prat acull diverses
activitats amb motiu
de dos aniversaris
Amb motiu del 70è aniversari de
l’alliberament dels camps nazis i la celebració de l’any Neus Català, l’Ajuntament
ha preparat diferents activitats.
Exposicions
El Cèntric acull, del 30 d’octubre al 12
de desembre, les exposicions “Mauthausen. Crònica Gràfica” i “K.L. Reich. La veu
de l’infern nazi”. La primera mostra fotos
realitzades entre 1940 i 1945 a Mauthausen i Gusen, moltes d’elles fetes pel fotògraf i presoner català Francesc Boix.
La segona parteix de la novel·la autobiogràfica de Joaquim Amat-Piniella
sobre la seva experiència a Mauthausen.
Lectura
Aquesta novel·la protagonitzarà el Club
de Lectura de Novel·la Històrica, amb una
sessió oberta al públic el 3 de desembre
al Cèntric, conduïda per l’historiador Joaquim Aloy i l’escriptor Lluís Calderer.
Teatre
El 15 de novembre al Teatre Modern
podrem veure “Neus Català. Un cel de
plom”, amb Mercè Arànega. És una adaptació de la novel·la de Carme Martí sobre
Neus Català, única supervivent catalana
viva del camp de Ravensbrück

❧
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La formació
a entitats
es consolida
De gener a octubre s’han
fet unes 20 formacions

El servei municipal de Formació i Assessorament per a Entitats, ubicat a les
Cases d’en Puig, ofereix formacions, assessoraments, suport a projectes, espais
web i xerrades per a les associacions
del Prat. Altres serveis, com el Punt del
Voluntariat i la Mostra d’Entitats, també
donen suport al teixit associatiu pratenc.
Més de 400 persones l’any

EL PRAT
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Aquest servei es va iniciar l’any 2009
amb una desena de formacions a entitats. Cinc anys més tard és un servei estable i reconegut amb una assistència,
enguany, de més de 400 persones.
Entre gener i octubre de 2015 s’han fet
una vintena de formacions en àmbits diferents com la gestió de l’entitat (fiscalitat, comptabilitat, organització interna...)
o la comunicació (webs, rumorologia...).
L’acollida de nous voluntaris i voluntàries per a l’entitat i el relleu generacional dels seus membres són altres dels
aspectes que s’hi tracten. El contingut
de les formacions i la qualitat del professorat reben valoracions molt altes per
part de les persones assistents

❧

Més informació a www.casesdenpuig.cat

Les Cases d’en Puig acullen els serveis municipals adreçats a les entitats de la ciutat.

Portal web
renovat
El portal web
d’entitats acaba tot
just de renovar el seu
aspecte i continguts,
amb l’objectiu
d’esdevenir l’espai
de comunicació
conjunta de totes
les entitats i
associacions de la
ciutat. La seva adreça
web és: www.
entitatsdelprat.cat.

La ciutat com a
escenari artístic
5a edició de les Jornades de Suport a la Creació
Per cinquè any, /UNZIP (www.unzip.
elprat.cat ) organitza les Jornades de

Suport a la Creació, #Sucret2015, sota el
títol “La ciutat com a escenari”.
El 28 de novembre, Catarina Almirall
i Daniel Moreno ens proposen una experiència en viu que, entre teatre, arts
visuals i literatura, es pregunta si hi ha
un sol Prat possible i si el millor camí per
arribar-hi és el més curt.
El 28 i el 29 a les 12 h, a la terrassa de La
Capsa, es farà la proposta central: #SucretRàdio, un programa de ràdio en viu
i amb públic en el qual, tot esmorzant
o prenent el vermut, escoltarem relats,
creacions sonores, reculls documentals
i reflexions sobre tot allò succeït a les
jornades

❧

La ràdio al carrer, acció protagonista del #Sucret2015.

Crida a la ciutadania a sumar-se a la campanya
Durant el novembre es faran activitats
per treballar per la prevenció i la sensibilització. A banda de la concentració
i altres actes del programa, enguany
destaca la participació, dijous 12 al Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, de
l’artista visual i activista Yolanda Domínguez, molt coneguda pel vídeo “Infants
vs moda”

❧

Consulteu tot el programa a www.elprat.cat
i www.casesdenpuig.cat.
Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD), Cases d’en Puig (pl. Agricultura, 4),
tel. 933790050 (ext. 5600) siad@elprat.cat
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Al Prat #ensposicionem:
prou violència masclista!
Malauradament, cal tornar a commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència Masclista. Al Prat se li
donarà un gir més participatiu amb la
campanya “Em posiciono / Ens posicionem: prou violència masclista!”.
Tothom pot sumar-s’hi. Només cal ferse una foto “donant la cara” contra la violència masclista i fer-la córrer a les xarxes
amb els hashtags #emposiciono #ensposicionem #prouviolenciamasclista.
També podeu fer-la arribar a dones@elprat.cat o participar en les sessions fotogràfiques que tindran lloc a diferents
espais de la ciutat.

EL PRAT

Acte reivindicatiu el 25 de novembre de l’any
passat a la pl. de la Vila.

15

Vols ser
patge
reial?
Tots els nens i nenes del
Prat d’entre 11 i 14 anys
poden presentar la
seva candidatura

EL PRAT
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Enguany, la Cavalcada dels Reis de
l’Orient tindrà força novetats. Amb una
nova escenografia i moltes sorpreses,
Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran al Prat
carregats de regals i, per tant, necessitaran l’ajuda dels nens i nenes de la ciutat.
Ser patge reial és un gran honor i responsabilitat. Tots aquells infants d’entre
11 i 14 anys que vulguin ser patges podran presentar la seva candidatura mitjançant diferents vies: a través de les
AMPA dels centres educatius de la ciutat
(infants de 6è de primària); a través dels
grups i entitats participants als actes vinculats a la Cavalcada (joves d’entre 12 i

Ser patge reial és un honor i una responsabilitat.

14 anys) i a través del col·lectiu Antenes
Joves (joves de 1er i 2n d’ESO). Els infants
que estudien fora del Prat podran presentar la seva candidatura directament a
l’Ajuntament. Només es podrà presentar
una candidatura per participant.

Amb totes les candidatures recollides
es farà un sorteig per a cadascuna de les
vies de participació. El sorteig serà públic i se celebrarà a mitjan desembre. A
la darreria de novembre, trobareu tota la
informació a www.elprat.cat

❧

Simulacro de confinamiento en
la zona del Estruch-Llevant
Será el jueves 19 de noviembre por la mañana y requerirá la participación de toda la
población que se halle en la zona delimitada, a la que se informará debidamente

El jueves 19 de noviembre se realizará en El Prat, y en
otros 36 municipios
catalanes, una nueva prueba de las
sirenas de la red de
alarmas de aviso de
riesgo químico.
La ciudad de El
Prat está próxima a
diversas industrias
químicas que, si
bien son muy seguras, siempre presentan una pequeña
posibilidad de accidente. Por ello, cada
año, coincidiendo
con estas pruebas,
centros educativos y
equipamientos municipales realizan un
simulacro de confinamiento por riesgo
químico, de acuerdo
con sus planes de
emergencia.

EL PRAT
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Zona en la que se realizará el simulacro, cuyo objetivo principal es informar a la ciudadanía, de manera próxima y
práctica, de qué hacer en caso de accidente químico y practicar las medidas de autoprotección preestablecidas, como
el confinamiento. Porque una sociedad preparada es una sociedad más segura.

Implicación
ciudadana
Este año, la Generalitat y el Ayuntamiento han querido dar
un paso más e implicar a los ciudadanos/as, comercios y empresas, a fin de
realizar una prueba de sirenas lo más
real posible. Por ello se realizará un simulacro de confinamiento de la población por accidente químico en la zona
del Estruch-Llevant (consultar plano),
donde hay 2.777 habitantes en 993 domicilios, 7 centros educativos con 2.900
alumnos/as, 8 equipamientos y 160
empresas y comercios con unos 1.200

trabajadores/as. Se trata de la zona delimitada por la ronda de Llevant y las
calles Gaiter del Llobregat, carretera de
la Marina y Miquel Martí i Pol.
Primera vez en España
Será la primera vez en España que se
hace un simulacro de confinamiento de
este tipo, para el que se pide la colaboración ciudadana. Para prepararlo se harán reuniones informativas y acciones
comunicativas. Todos los vecinos/as de

la zona implicada recibirán una carta informativa con material divulgativo.
La prueba se hará la mañana del jueves 19 de noviembre. Comenzará con
la activación de la alerta y acabará un
cuarto de hora después, con el sonido
de fin de alerta. Se pueden consultar
estos sonidos y más información en los
webs www.elprat.cat y interior.gencat.cat/riscquimic. El día de la prueba
se puede hacer seguimiento a través de
Twitter: @emergenciescat

❧
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VISIÓ PRÀCTICA

Les sessions tenen una visió
molt pràctica i serveixen per a
assessorar i donar resposta a
problemàtiques concretes que
plantegin els emprenedors

MILLORAR LA COMPETITIVITAT

L’objectiu del cicle de sessions
“El Prat emprèn” és millorar
la competitivitat de les
empreses i autònoms que
treballen a la nostra ciutat

Una de les sessions de formació al Centre de Promoció Econòmcia de l’Ajuntament.

EL PRAT
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Formació per a autònoms i
empresaris durant la tardor
Durant les properes setmanes es faran sessions de formació sobre idees de negoci,
estudis de mercat, comunicació empresarial, comptabilitat, drets, obligacions, etc.

La formació és un recurs essencial per
a millorar la competitivitat de les empreses. És per això que l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de
l’Ajuntament del Prat ha programat per
als mesos d’octubre i novembre el cicle
“El Prat Emprèn”, formació per a persones
emprenedores, trobades empresarials i
sessions sobre temes d’actualitat.
Les sessions, que tenen lloc en el Centre de Promoció Econòmica (c/ de les
Moreres, 48), pretenen, des d’una visió
molt pràctica, reforçar l’assessorament
individual i donar resposta a les problemàtiques concretes que plantegen els
emprenedors en el procés d’anàlisi del
seu projecte empresarial.

Cicle de sessions
El cicle de sessions formatives es va iniciar el dia 14 d’octubre amb diferents
sessions adreçades a persones emprenedores i autònoms/es: “Avalua la teva
idea de negoci amb el mètode Canvas”,

Calendari i horaris
Aquest cicle compta amb la
col·laboració de la Diputació, el
departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat i el Fons Social
Europeu. Trobareu calendari i horaris
a www.economia.elprat.cat.

“Com fer l’estudi de mercat de la teva
idea”, “Solucions de comunicació per a
emprenedors: aprèn a redactar textos
persuasius”,“Els números de la meva empresa” i “Treball autònom: informa’t de
totes les obligacions i drets que tens”.
Fer contactes amb
altres empreses
Adreçada de manera específica a empreses, el 19 de novembre tindrà lloc la trobada comercial “La cooperació fa la força:
fes contactes”, espai d’intercanvi per a fer
contactes entre empreses.
Per participar a les properes sessions
cal confirmar-hi l’assistència a elpratempren@elprat.cat o al tel. 934 78 687

❧

Nuevos cursos de formación
para personas en paro
Su objetivo es proporcionar las competencias, los conocimientos y las aptitudes
que califican a una persona trabajadora para ejercer una actividad profesional

El Centro de Promoción Económica del
Ayuntamiento de El Prat ha programado diversas acciones formativas en
diferentes áreas profesionales. El objetivo es proporcionar las competencias
profesionales y técnicas así como los
conocimientos y aptitudes que califican a una persona trabajadora para
ejercer una actividad profesional.
La mayoría de los cursos se enmarcan
en un Certificado de Profesionalidad
(CP), que finaliza con una formación
práctica en una empresa.
Las acciones formativas están subvencionadas por el Servei d’Ocupació
de Catalunya, el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social y el Fondo Social
Europeo.
Los Certificados de Profesionalidad
permiten a los alumnos acreditar unidades de competencia reconocidas
por la administración educativa, que
pueden ser convalidadas con los módulos correspondientes de Formación
Profesional. Así, los alumnos pueden
alternar estudio y trabajo —estando
parados u ocupados— y realizar un itinerario de aprendizaje permanente a
lo largo de su vida laboral.
El alumnado también tendrá la posibilidad de hacer una prueba totalmente subvencionada de certificación oficial del nivel de inglés

❧

Inscripciones
El periodo de preinscripción a los
cursos ya está abierto. Hay que
dirigirse al Centro de Promoción
Económica, c. Moreres, 48
(tel. 93 478 68 78), o preinscribirse vía
web: www.economia.elprat.cat.
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CURSOS PROGRAMADOS
Cursos

Horas

Inicio

Final

Gestión administrativa y financiera
del comercio internacional (CP)

680
con prácticas

01/03/2016

28/10/2016

Soldadura oxigás y soldadura
Mig-Mag (CP)

640
con prácticas

21/12/2015

20/07/2016

Inglés: básico de transporte

290

05/04/2016

14/07/2016

Inglés: gestión comercial

220

01/02/2016

25/04/2016

Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales (CP)

450
con prácticas

14/03/2016

29/07/2016

Organización y gestión
de almacenes (CP)

400
con prácticas

24/05/2016

19/10/2016

Operaciones de registro y tratamiento
de datos y documentos (CP)

460
con prácticas

17/05/2016

31/10/2016

Actividades administrativas de
la relación con el cliente (CP)

820
con prácticas

27/01/2016

31/10/2016

15
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8è concurs
d’aparadors
de botigues
Els premis reconeixeran
la creativitat,
l’originalitat i la
qualitat artística

El Consell Municipal de Comerç ha
convocat la vuitena edició del concurs
d’aparadorisme del Prat, “Fem comerç
i, fem ciutat”, un objectiu compartit entre les associacions de comerciants i
l’Ajuntament.
Els premis d’aparadorisme volen reconèixer la creativitat, l’originalitat i la
qualitat artística dels aparadors de les
botigues ubicades en els carrers comercials del Prat. Els tres aparadors guardonats rebran sengles premis atorgats
per gentilesa de l’Associació de Comerciants El Prat Gran Comerç, l’Associació
d’Empresaris ACIP i l’empresa Mail Boxes.

Lliurament dels premis del Concurs d’aparadors de l’any passat.

A aquests premis cal afegir la menció
especial del jurat, que donarà accés que
el comerç guanyador disposi d’un aparador a la Mostra Comercial.
Els comerços que vulguin participar en
el concurs poden inscriure-s’hi des del

web www.economia.elprat.cat o trucant al 93 478 68 78. El període d’inscripció
finalitza el 20 de novembre. L’aparador
concursant haurà d’exhibir la decoració
objecte de concurs entre el 30 de novembre i l’11 de desembre de 2015

❧
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M

arina Garcés és una de les veus actuals
que més s’alça per parlar de la filosofia
no com una assignatura estranya,
sinó com un compromís quotidià amb
un món comú. Per això, aposta per
parlar de filosofia a les escoles, des de
ben petits, i incorporar el pensament
actiu a les activitats escolars, igual
que es fa amb la música, per exemple.
Marina Garcés ha estat al Prat
compartint experiències i pensaments
amb la comunitat eductiva en la lliçó
inaugural del curs escolar d’enguany.
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Marina Garcés
Professora de filosofia,
assagista i escriptora

“La política
hauria de ser,
en el sentit més
fort i noble
de la paraula,
aquella pràctica
que servís per
a treballar
col·lectivament.”

Marina Garcés és professora titular de filosofia a
la Universitat de Saragossa. La seva labor principal
es reparteix entre la docència, l’escriptura, els seus
dos fills i la dedicació al pensament pràctic, crític i
col·lectiu que impulsa des d’Espai en Blanc.
La filosofia s’estudia com una assignatura
peculiar que no té gaire a veure amb el
nostre món. Com l’hauríem de percebre?
La filosofia, ja ho diu el mateix nom, és un desig
de saber, que travessa, impulsa i mou la necessitat de pensar com viure, com actuar i com fer-ho
amb els altres. En l’imaginari general, el filòsof
és un ésser estrany i solitari, quan, en la realitat,
la filosofia neix amb la ciutat, amb la necessitat
d’intercanvi i d’interpel·lació. La filosofia és social per naturalesa. Hauria de formar part de les
nostres vides, en comptes de ser una assignatura estranya, impartida per gent estranya en una
edat estranya, ja que, en la major part dels plans
d’estudis, s’imparteix a l’adolescència.
Quan s’hauria d’incorporar, a les escoles?
Des de ben petits. Per sort, hi ha escoles que ja
ho estan fent. La filosofia és com la música, que
s’ensenya des de petits encara que molt pocs arribaran a dedicar-s’hi. Això no vol dir que la resta
no en gaudim, de la música.
Apliquem la filosofia a les nostres vides,
però sense adonar-nos-en?
No ho sé. Perquè tenim moltes estratègies per
a neutralitzar les preguntes que ens plantegem,
tant personalment com col·lectivament. Tots vivim situacions quotidianes en què ens podríem
parar a pensar “què és el que em fa veure això”,
“què és el que hi ha darrere aquesta opinió”,
“quins prejudicis hi ha darrere d’aquestes opinions”... Però més aviat el que fem és esquivar
aquestes preguntes. El pensament s’ha d’acollir, i
no deixar-lo passar ràpid.
Filosofia i política van de costat?
Van de costat, perquè hauríem de compartir
aquesta actitud exposada, de vincles i de posicionament radical en la vida col·lectiva. La política hauria de ser, en el sentit més fort i noble
de la paraula, aquella pràctica que servís per a
treballar col·lectivament tot allò que se’ns obre
i ens vincula als altres, tot allò que ens fa viure
amb els altres. Malauradament, estem vivint un
moment en què la política el que fa és protegirse, crear zones de seguretat i privilegi, tal com
estem veient amb aquests fenòmens defensius
d’Europa amb els de fora, de classes socials, de
violència en el món...

Aquesta vida col·lectiva no xoca amb
l’individualisme de la nostra societat?
La idea de compartir espais col·lectius s’ha anat
perdent. Som fills de la modernitat, i una de les
característiques de l’espai polític i de la societat
moderna és la importància de l’individu com a
subjecte protagonista del sentit de la vida. Estem
atrapats en un moment de concepció de la llibertat com a projecte i aventura individual. I què
està passant amb la crisi? Doncs que cada un
d’aquests èxits de l’individu és també un fracàs
individual quan les coses no van bé. Llavors, quan
la vida es trenca, t’has trencat tu i només tu.
I quina és la reacció?
Els moviments socials dels darrers anys són nous
fenòmens de rearticulació de la vida col·lectiva que
passen, principalment, per començar a desmuntar
aquesta idea d’individu autosuficient, aquesta
confusió entre llibertat i autosuficiència, i per buscar maneres pràctiques de compartir la vida.
És en aquestes circumstàncies que les ciutats i el món local adquireixen la funció de
treballar per la justícia social i la política?
El món contemporani té una característica, que
és la multiplicitat d’escales en què ens movem.
Qualsevol acció té connotacions globals i locals.
Anem des dels límits planetaris fins a la dimensió local de transformació des de la proximitat. I
com combinem aquests plans quan aquest invent
modern que és l’estat-nació deixa de ser sobirà?
Som realment sobirans?, quines capacitats de
decisions tenen aquestes dues escales? Crec que
estem en la crisi de l’estat-nació, i un exemple és
Grècia, on l’estat ha perdut sobirania davant les
exigències de la troika.
I què podem fer per viure entre aquests
dos extrems tan allunyats?
Aquí és on crec que la ciutat, allò local, els llocs
comuns de vida, ens permeten aterrar en un àmbit que ens dóna la mesura comuna de la vida
col·lectiva i no tancada. Parlar de municipalisme
—m’agrada molt aquesta paraula— no és parlar
nomes d’ajuntament: és el lloc on conviuen persones, entitats, institucions i formes de govern.
Quin consell ens dóna com a filòsofa?
No deixar-nos atrapar per la por de res, sinó desafiar aquesta por

❧

[ José David Muñoz i Dolors Pérez Vives ]
@MarinaGarces
http://www.marinagarces.com

Els moviments socials
dels darrers anys són
nous fenòmens de
rearticulació de la vida
col·lectiva que passen,
principalment, per
començar a
desmuntar aquesta
idea d’individu
autosuficient, aquesta
confusió entre llibertat
i autosuficiència, i
buscar maneres
pràctiques de
compartir la vida.

La ciutat, allò local, els
llocs comuns de vida,
ens permeten aterrar
en un àmbit que ens
dóna la mesura comuna
de la vida col·lectiva
i no tancada. Parlar
de municipalisme
—m’agrada molt
aquesta paraula—
no és parlar nomes
d’ajuntament: és el lloc
on conviuen persones,
entitats, institucions
i formes de govern.
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Els dos principals equips del
Prat, entrenats per pratencs
Per primera vegada en l’era de l’esport semiprofessional, dos tècnics de la
nostra ciutat entrenen el Club Bàsquet Prat i l’Associació Esportiva Prat

Des que el Club Bàsquet Prat i l’Associació
Esportiva Prat són clubs
semiprofessionals, mai
fins ara havien tingut,
tots dos alhora, tècnics
pratencs. Roberto Sánchez, entrenador del CB
PRAT, i Pedro Dólera, de
l’AE PRAT, se senten orgullosos d’estar al capdavant dels principals
equips del seu poble,
on viuen.
Roberto Sánchez, entrenador del primer
equip del CB Prat (LEB
OR) des d’aquest estiu,
diu estar “encantat. És
la culminació de qualsevol entrenador del
club. Quan comences
sembla lluny, i ara estic
complint el somni de la
meva vida”.
Pedro Dólera entrena
des d’aquesta tempoRoberto Sánchez, entrenador del CB Prat, i Pedro Dólera, de l’AE Prat, a l’av. Verge de Montserrat.
rada l’AE Prat. Va començar a la Terlenka i
va passar pel Marianao
i l’Europa, on va aconTots dos estan al dia de l’actualitat
seguir ser campió de la Copa Catalunya.
Propers a la gent
És molt fàcil trobar-se els dos entrenadels equips de la ciutat. Dólera no pot
“He hagut de demostrar fora els meus
dors pels carrers de la ciutat o en diveranar al pavelló Joan Busquets tantes
mèrits per finalment poder tornar al
sos actes (Dólera va córrer la Cursa Povegades com li agradaria: “Coincideix
Prat i ser l’entrenador del primer equip”,
pular) i que la gent els aturi per parlar
amb molts partits nostres, però semexplica Dólera, qui creu que els esforços
de l’actualitat dels seus equips. “És napre consulto resultats i faig seguiment
sempre tenen recompensa i valora que
tural que els afeccionats et preguntin
del CB Prat”. Roberto Sánchez ha anat
es pensi en gent de la ciutat per assolir
sobre l’equip. Sempre agraeixo les críal Sagnier “alguna vegada, i també
el màxim nivell. “Ser del mateix poble et
tiques constructives”, assegura Dólera.
m’informo dels resultats i de com ha
dóna un plus, un sentiment potablava
“Des que sóc primer entrenador, molta
anat el partit, sovint per les retransmisque t’identifica”, diu Dólera. Per a Robergent em saluda pel carrer o em comensions del Prat Ràdio”
to Sánchez, “tenir un club i una ciutat
ten algun aspecte del partit”, explica
darrere és una gran motivació. No pots
Sánchez.
defraudar la teva gent”.
[ José David Muñoz ]
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Rubricatus
gestiona
el bar del
Sagnier
L’Ajuntament adjudica
l’explotació d’aquest
establiment a la fundació
per millorar el servei
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L’Ajuntament del Prat ha adjudicat a La
Fundació Rubricatus la gestió del bar del
Complex Esportiu Municipal Sagnier, per
un període de quatre anys prorrogable.
L’establiment s’ha sotmès a obres de
condicionament, redecoració, climatització, renovació de mobiliari i adaptació
a persones amb mobilitat reduïda.
La Fundació Rubricatus, que disposa d’una àmplia experiència en serveis
d’hostaleria, ha elaborat un projecte
orientat a les persones esportistes que
fan ús del CEM Sagnier, apostant per
productes naturals i de proximitat amb
una elaboració dietèticament saludable.

Aspecte renovat del bar del CEM Sagnier.

La Fundació Rubricatus promou la
integració social de les persones amb
discapacitat amb la inserció laboral i la
prestació de serveis de teràpia ocupacional. Amb la gestió del bar del Sagnier
es creen tres nous llocs de treball.

L’establiment obre de dilluns a divendres de 8 a 20 h, amb un menú de migdia a 9 €. Els dissabtes obre de 8 a 14 h i
els diumenges de 9 a 14 h

❧

Vídeo a www.elprat.tv

flaixos d’esports

DUES CURSES SOLIDÀRIES AL MES DE NOVEMBRE
Aquest mes de novembre podrem participar en dues curses solidàries al Prat. Una d’elles ja té tradició a la nostra ciutat:
la Cursa per la Vida, organitzada per la junta local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer i que es disputarà el 22 de
novembre (a l’esquerra, foto de l’edició de l’any passat). D’altra banda, el 15 de novembre es disputarà la cursa solidària
“Running 1900”, organitzada per Pericos Solidaris del RCD Espanyol amb la col.laboració del Club d’Atletisme Cornellà
Atlètic, del Pratenc Associació d’Atletisme i dels respectius ajuntaments. La cursa, que sortirà a la porta 21 de l’estadi de
l’Espanyol i acabarà al terreny de joc, es fa en benefici de l’associació Pallapupas, dedicada a alegrar l’estada als hospitals dels
infants que hi estan ingressats. A la dreta, foto de la presentació de la cursa. Més informació a www.rcdespanyol.com
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TENNIS PLATJA

RECONEIXEMENT AL CENTRE DE VELA I AL CLUB MARÍTIM

La platja del Prat ha acollit la primera edició del Torneig de
Tennis Platja de Festa Major. El col·lectiu Beach Tennis Prat,
un grup d’aficionats a aquesta disciplina, ha organitzat
aquesta competició amb la col·laboració del Centre
Pàdel Barcelona El Prat. El torneig ha reunit prop d’una
cinquantena de persones i té l’objectiu de donar a conèixer
i promoure el tennis platja al Prat. Vídeo a www.elprat.tv

El Centre Municipal de Vela (CMV) i el Club Marítim
Prat han estat guardonats amb la Vela d’Argent de la
Federació Catalana de Vela (FCV). A la foto, d’esquerra
a dreta, Carles Garcia (director del CMV), Olga Asensio
(cap d’Esports de l’Ajuntament del PRat,) Xavier
Torres (president de la FCV) i Juan Pedro Pérez Castro
(tinent d’alcalde d’Esports i Salut Pública del Prat).
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