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Una Cavalcada de Reis
plena d’il·lusió i sorpreses
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La nova estrella va lluir amb llum pròpia.

Carrossa dels dolços i les llaminadures.

16

Carrossa de les joguines.

Carrossa de la màgia i la fantasia.

Acompanyament de timbals.

Enguany hem gaudit

Carrossa del rei Baltasar, amb els seus patges reials.

d’una Cavalcada del Reis renovada i amb
moltes sorpreses, resultat d’un treball
conjunt de molts mesos amb diferents
col·lectius de la ciutat i amb la participació de més de 400 persones.
Ses Majestats van arribar a la ciutat en
un cotxe de cavalls, i vam descobrir noves carrosses: la dels dolços i llaminadures, la de la màgia i la fantasia, la del carter
reial i la de les joguines. També van assistir -hi nous personatges i animacions: els
xumetaires, encarregats de recollir els xumets de la canalla; els escalers, que portaven les escales màgiques perquè els Reis
arribessin a totes les llars, o els tamponaires, que posaven segells als nens i nenes
que esperaven impacients l’arribada de
Ses Majestats.
Grups i entitats de la ciutat van participar a la Cavalcada amb noves animacions i creant una gran interacció entre
públic i participants.
Un personatge misteriós, l’Harshafa, va
aparèixer al Garatge Reial amb el seu turbant lila i el seu ceptre màgic per recollir i
fer arribar a Ses Majestats el missatge del
Consell dels Infants. Els nens i nenes de
la ciutat van ajudar Ses Majestats fent les
seves recomanacions de lectura als diferents tallers de Camarlencs que es van
desenvolupar abans de l’arribada dels
Reis.
Tot plegat va fer que petits i grans visquessin una Nit de Reis plena de màgia
i fantasia!

❧

Vídeo a www.elprat.tv

L’Harshafa, un nou i misteriós personatge.

Una de les animacions de la nova Cavalcada.

Els escalers, amb les escales màgiques perquè
els Reis arribessin a balcons i finestres.
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A

quest mes de febrer, la ciutadania comptarà amb set parades al municipi del Prat de la línia L9 del metro, la qual
cosa significa una important millora per a la mobilitat en transport públic, tant dins del municipi com a l’àrea
metropolitana i Barcelona. El metro és un benefici per a la ciutat del Prat, ja que connecta tots els barris amb
les principals àrees d’equipaments, com són la zona de l’Estruch, la plaça de Catalunya, la plaça de la Vila, la
plaça de l’Aigua, etc. Alhora, millora el transport cap a les àrees de treball de molts pratencs i pratenques, com
són el Mas Blau, la zona aeroportuària, Mercabarna i la Fira, i apropa més fàcilment els estudiants a la zona
universitària de Barcelona.

Aquesta posada en
funcionament del metro és
motiu d’alegria i, a partir
d’ara, tots nosaltres tenim
una altra raó més per optar

Un altre efecte positiu de la L9 Sud és el de potenciar la intermodalitat de l’estació de trens, que ara ja compta
amb serveis de rodalies, busos i taxi i, que en un futur proper serà punt de connexió de l’aeroport i la Fira a
través de les línies de trens regionals. I si parlem de l’aeroport, amb aquesta línia també es dóna resposta a la
preocupació de sempre de l’Ajuntament per tenir una millor mobilitat en transport públic a l’aeroport, amb el
doble objectiu de donar servei a la ciutadania del Prat i de minimitzar l’impacte ambiental del transport privat.

per moure’ns en transport
públic.

Lluís Tejedor
L’alcalde

La construcció d’aquesta obra d’infraestructures, competència de la Generalitat, ha comptat, des de l’inici, amb
la col·laboració i la participació de l’Ajuntament del Prat, que ha donat el punt de vista local al projecte. En totes
les negociacions que s’han fet, el consistori ha treballat per tal que el traçat d’aquesta línia cobrís les necessitats
de mobilitat del municipi i es preservés la seguretat de la ciutat, per la qual cosa la línia de túnels no passa per
sota de cap edifici. Aquesta posada en funcionament del metro és motiu d’alegria i, a partir d’ara, tots nosaltres
tenim una altra raó més per optar per moure’ns en transport públic.

L’arribada del metro,
una gran notícia

E

ste mes de febrero, la ciudadanía contará con siete paradas en el municipio de El Prat de la línea L9 del metro, lo
que significa una importante mejora para la movilidad en transporte público, tanto dentro del municipio como
en el área metropolitana y Barcelona. El metro es un beneficio para la ciudad de El Prat, ya que conecta todos
los barrios con las principales áreas de equipamientos, como son la zona del Estruch, la plaza de Catalunya, la
plaza de la Vila, la plaza del Aigua, etc. Asimismo, mejora el transporte hacia las áreas de trabajo de muchos y
muchas pratenses, como son el Mas Blau, la zona aeroportuaria, Mercabarna y la Fira, y acerca más fácilmente
a los estudiantes a la zona universitaria de Barcelona.

Esta puesta en
funcionamiento del metro
es motivo de alegría y, a
partir de ahora, tenemos
otra razón más para optar
por movernos con

Otro efecto positivo de la L9 Sud es el de potenciar la intermodalidad de la estación de trenes, que ahora ya
cuenta con servicios de cercanías, buses y taxi y que en un futuro próximo será punto de conexión del aeropuerto y la Fira a través de las líneas de trenes regionales. Y si hablamos del aeropuerto, con esta línea también
se da respuesta a la preocupación de siempre del Ayuntamiento por tener una mejor movilidad en transporte
público con el aeropuerto, con el doble objetivo de dar servicio a la ciudadanía de El Prat y de minimizar el
impacto ambiental del transporte privado.

transporte público.

La construcción de esta infraestructura, competencia de la Generalitat, ha contado, desde el inicio, con la colaboración y la participación del Ayuntamiento de El Prat, que ha dado el punto de vista local al proyecto. En
todas las negociaciones que se han hecho, el consistorio ha trabajado para que el trazado de esta línea cubriese
las necesidades de movilidad del municipio y se preservara la seguridad de la ciudad, por lo que la línea de
túneles no pasa por debajo de ningún edificio. Esta puesta en funcionamiento del metro es motivo de alegría y,
a partir de ahora, tenemos otra razón más para optar por movernos en transporte público.
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Les 4 claus
[1]
Aquest mes de febrer es
posarà en marxa el tram sud
de la línia L9 del metro, que
tindrà 7 parades al Prat.

[2]
Aquest nou tram circularà
des de la terminal T1 de
l’aeroport fins a la Zona
Universitària de Barcelona,
amb un recorregut de
20 km i 15 estacions.

[3]
La línia L9 Sud connectarà
el Prat amb altres línies de
transport públic: rodalies
de Renfe, Ferrocarrils de la
Generalitat, línies de metro
L1, L3 i L5 i Trambaix.

[4]
L’estació de Renfe de la
nostra ciutat es convertirà
en un centre intermodal
que unirà línies de tren,
metro, bus i taxi.

Propera parada:
el Prat!

A

quest mes de febrer arribarà el gran
dia i tindrem metro al Prat. Finalment,
la nostra ciutat gaudirà d’aquest potent mitjà de transport públic que ens
connectarà de manera eficient amb la
resta de l’àrea metropolitana i amb importants centres de treball del nostre
entorn com l’aeroport, el Mas Blau o
Mercabarna.
El mes de febrer s’inaugurarà el tram
sud de la línia L9, la de color taronja.
Aquest nou tram de metro circularà des
de la terminal T1 de l’aeroport fins a la
Zona Universitària de Barcelona, passant abans per l’Hospitalet, amb un recorregut de 20 km i 15 estacions, de les
quals 7 estaran dins el terme municipal
del Prat –4 d’elles en ple nucli urbà–.

Connexió amb altres
línies de transport
La línia L9 Sud travessarà el Prat i permetrà connexions amb altres línies de
transport públic: rodalies de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat, línies de metro L1, L3 i L5 i Trambaix.
Aquesta infraestructura ha estat
construïda per la Generalitat de Catalunya, mentre que l’empresa pública
Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) en serà l’operador.
L’estació de Renfe de la nostra ciutat,
de moment utilitzada per les línies de
rodalies, passarà a tenir un major rol
amb l’arribada del metro, ja que es convertirà en un centre intermodal unint
línies de tren, metro, bus i taxi

❧
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Parada de metro de la terminal T1 de l’aeroport, última (o primera) estació de la línia L9 Sud.
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Parada del Mas Blau, que serà utilitzada per moltes de les persones que treballen en aquest parc de negocis.

Parada del Cèntric, situada sota la plaça de Catalunya del Prat i que destaca per aquest gran vestíbul.

EL PRAT
Parada de Mercabarna, situada fora del nostre municipi però que serà utilitzada per molta gent del Prat que treballa en aquest complex de distribució d’aliments.
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Miguel Ángel Ochoa Oliva

Jordi Ibern i Tortosa

Iniciem el full de ruta

Oportunidad

Ja tenim nou president i un nou Govern. Deixeu-me agrair al
president Mas el seu pas al costat. Quan es negociava semblava que
l’important només era el què, el com i el quan, però no era així: al final
el vital era el qui (mirem l’hemeroteca). Per sort, això ja és passat i vull
valorar la feina feta per ERC, des de la discreció, a les negociacions.
Hi ha qui, el mateix dia que els consellers estaven prometent el
seu càrrec, ja deia: “només es treballarà per la independència”.
Deixem que comencin a caminar i ja criticarem, d’acord?

A pesar de la clara victoria del PP, los pactos entre quienes no
han ganado las elecciones pueden poner en riesgo la creación de puestos
de trabajo y perjudicar la recuperación económica lograda después de
tantos sacrificios hechos por los españoles. Del resultado de las elecciones
se desprende la voluntad de los ciudadanos de seguir avanzando en la
creación de puestos de trabajos de los últimos dos años. Y para eso es
necesario dialogar y pactar si lo que se persigue es proteger el interés
general por encima de los intereses partidistas, un diálogo y un pacto que
permitam a los 4.800 pratenses que todavía siguen en el paro encontrar
una oportunidad como ya lo han hecho 1.400 desde el 2013.

Hi ha un pla de xoc acordat i s’ha d’iniciar la seva aplicació
urgentment. Tant el president com diversos consellers ja han anat dient
quines serien les seves prioritats, com per exemple: reduir les llistes d’espera,
“desprivatitzar” el SISCAT (la xarxa d’hospitals catalans d’utilització
pública), desplegar la llei de pobresa energètica aprovada pel Parlament
i aprovar un nou reglament per a la dació en pagament, entre d’altres.
Aquests punts són els que no destaquen les formacions polítiques contràries
a l’Estat propi. Aquestes són les prioritats d’aquest Govern, que no oblidarà
el mandat democràtic rebut el 27S: avançar i aconseguir l’eina que farà
que el nostre país sigui un país net de corrupció i socialment més just.
@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

Con esta voluntad empiezo una nueva etapa con nuevas
responsabilidades en este consistorio. Voy a defender los intereses de
nuestra ciudad sin ataduras partidistas ni ideológicas, como siempre
hemos hecho desde el PP de El Prat. Siempre nos encontrarán para llegar
a acuerdos por el bien de todos los pratenses. En cambio, no estaremos al
lado de quienes desde el Ayuntamiento desean romper España.
El PP de El Prat quiere representar a todos los pratenses. No
nos veáis sólo como representantes de una formación política, sino como
servidores de todos y cada uno de vosotros.

EL PRAT
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

Seguim endavant

Nueva etapa

En el moment d’escriure aquestes línies, tot just sabem que
s’ha resolt l’embolic de la investidura a Catalunya i hi ha un acord per
conformar un nou govern de la Generalitat amb un suport parlamentari
estable. Quan molts ja teníem coll avall que aniríem a unes noves eleccions,
la generositat del president Mas ha permès desbloquejar la situació.
Aquesta victòria del sobiranisme ha estat un xic agredolça per a
la gent de Convergència. No obstant, el president Mas ha posat
el país per davant del partit, i nosaltres n’estem orgullosos.

Tras la incertidumbre del panorama político autonómico
catalán desde el pasado 27 de septiembre, por fin, para disgusto de
algunos y alegría de otros, “tenim president”. En primer lugar, sin entrar
a valorar métodos, formas u opiniones acerca de esta investidura y
centrándonos únicamente en materia municipal, desde las instituciones
municipales debemos recordar al nuevo presidente de la Generalitat la
deuda existente de ésta con los municipios y esperamos que sea consciente
de ello y comience su inmediata liquidación. Esta deuda ha hecho mella
en ámbitos tan importantes como becas comedor, ambulatorios o el total
desentendimiento hacia nuestras guarderías, haciendo responsable de este
sustento a los diferentes consistorios, privándolos de estos ingresos tan
indispensables para la sociedad más castigada por los tiempos en los que
vivimos.

Aquesta decisió servirà per evidenciar que el procés polític que
viu Catalunya no es fruit de la voluntat d’una única persona, sinó que és
un projecte transversal que compta amb el suport de gairebé 2 milions
de ciutadans. Comencem a caminar cap a un nou país. Si algú pensava
que la il·lusió de molts ciutadans pel projecte independentista estava
en hores baixes, estava totalment equivocat: aquesta torna a estar més
viva que mai. Ara ens toca treballar de debò; sabem que el camí no
serà fàcil però que entre tots ho aconseguirem. No vull acabar sense
donar les gràcies a Artur Mas per la seva implicació política i personal
en el procés i desitjar a en Carles Puigdemont sort en la travessa.
http://convergents.cat/elprat/

Finalmente, deseamos fervientemente que las políticas de
austeridad vividas hasta ahora formen parte del pasado, se haga un uso
responsable de la confianza del pueblo depositada en los cargos electos y
un ejercicio político justo y equitativo, anteponiendo siempre el bienestar
social y garantizando los derechos fundamentales de las personas.
@Guanyemprat

Guanyem - Ganemos El Prat

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

¡Habemus metro!

I ara què?

En 1995, la llegada a nuestra ciudad del metro fue una
de las propuestas estrella del programa electoral del PSC de El
Prat para las elecciones municipales. Hace de aquello 21 años. Nos
llamaron ilusos y soñadores. Y otras fuerzas políticas se encargaron
de hacer correr chascarrillos diciendo que en El Prat, y a causa de
nuestra orografía, sería más fácil que vinieran submarinos…

La política catalana està immersa en un continu carrusel en
què mai no se sap què passarà l’endemà. En aquest marc d’incertesa
i després d’unes negociacions sense llums ni taquígrafs, al final tenim
govern a Catalunya, amb un president que era el candidat número 3 de
Girona. Això no li resta legitimitat, però sí que certifica la complexitat
d’un procés que els ciutadans hem viscut cada vegada amb major
distància. Amb un acord en què algun partit que presumia de ser el
cavall de Troia de les classes populars al final ha acabat sent-ho però
de Convergència, per assegurar la seva permanència en el poder.

En aquellas elecciones, los socialistas presentamos una
propuesta sensata y documentada que incluía trazado y previsión
de estaciones. Se trataba de conectar nuestra ciudad con el entorno
metropolitano con un medio de transporte de alta frecuencia. Hoy la llegada
del metro a El Prat es una realidad y los beneficiados son los ciudadanos y
ciudadanas. La puesta en marcha del tramo sur de la L9 es la culminación
de un extraordinario esfuerzo de miles de personas implicadas en uno de los
proyectos de infraestructura más importantes que se han desarrollado en el
Estado español. Y ha sido posible gracias al inequívoco impulso político en el
que algunos creíamos, que iniciamos y que finalmente se ha convertido en
un verdadero proyecto de país que forma parte ya del orgullo colectivo, no
solo de El Prat, sino de Catalunya. Felicitémonos, pues, por esta gran noticia.
@PerezJP_

Perquè la clau d’aquest acord tan estrany i assolit al darrer moment
és la por de les urnes, la por de repetir les eleccions després que hagi
emergit una força unitària i alternativa, En Comú Podem, que va guanyar
clarament les eleccions generals a Catalunya. Al final, forces polítiques
que presumien de ser antagòniques han arribat a un pacte que permet
mantenir en el poder els mateixos que han governat a Catalunya els darrers
anys aplicant polítiques de retallades socials i supeditant totes les seves
actuacions a un full de ruta que ja ningú no sap cap a on condueix i per al
qual cada vegada està més en qüestió que existeixi un mandat democràtic.
www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Cambio de año

Te hablo de curro

Cambiamos de año, pero seguimos con las mismas
preocupaciones: el paro y los trabajos precarios, la crisis que continúa
azotando gran parte de los hogares, que nos hace mirarnos los bolsillos
y contar monedas para pagar el pan, esa crisis a la que nos han llevado
aquellos que siguen mirando a cámara y nos sonríen recordándonos que
ellos no saben de qué va eso de pasar frío en tu propia casa, pero que
pretenden gobernarnos. Confiamos en que nuestros representantes de
Podemos y En Comú Podem seguirán trabajando, presionando y hablando de
lo que importa en las instituciones donde debería estar representada toda la
ciudadanía. También confiamos firmemente en que la Ley 25 será aprobada,
prosperará y se aplicará, porque es necesaria y es de sentido común.

Disponemos de una situación geoestratégica privilegiada. A
finales del mes de diciembre saltó la noticia de que una importante empresa
logística había comprado una parcela de terreno para construir un gran
centro logístico en El Prat, donde prevé crear 1.000 puestos de trabajo en
tres años. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que impulsar convenios
de colaboración para crear bolsas de trabajo, enlazadas con cursos de
formación para cubrir tal importante oferta laboral, sería una magnífica
iniciativa para fomentar que gran parte de las oportunidades de trabajo
pudiesen repercutir directamente en familias de El Prat, y además poder así
evitar la precariedad laboral, gracias a la formación específica.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando a nivel municipal
para que ese cambio se note también en nuestras instituciones más
cercanas, seguiremos denunciando las injusticias que nos afectan directa
o indirectamente, como municipio y trabajando en nuevas propuestas
que hagan partícipes y beneficien a nuestras vecinas y vecinos. Desde
aquí queremos dar todo nuestro apoyo a todas las trabajadoras y
trabajadores del Hospital de Bellvitge y de SEAT Componentes.
@sepuede_prat

@podemos_elprat

Se Puede El Prat

No sé si lo sabrás o te lo habrán explicado, pero en El Prat
disponemos de una tasa de paro superior a la media de los municipios
de la comarca y del resto de Cataluña, como se desprende de los datos
mensuales que emite el Observatori del Consell Comarcal. Y si te soy
sincero, es algo que no puedo llegar a comprender demasiado bien, ya que
disponemos de varios polígonos industriales y de potentes infraestructuras
de las que carecen otros municipios con mejores datos de empleo que los
nuestros. Me refiero a que contamos con puerto y aeropuerto.
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat

febrer
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VIDA PRATENCA

CONVENI AMB L’EMPRESA NORTHGATE

A mitjan mes de desembre, la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament va oferir un taller en llengua anglesa als
nois i noies de 5è i 6è de primària, consistent a crear una
animació audiovisual utilitzant figures de Lego. Podeu
veure’n el resultat a www.youtube.com/BrickFlicksIE
L’activitat es va desenvolupar a l’escola Sant Jaume
amb el suport de l’AMPA i la Direcció del centre.

L’empresa Northgate, dedicada al rènting flexible de vehicles,
ha renovat l’acord de col·laboració amb el Programa de
Formació i Inserció – PTT d’auxiliar de reparació i manteniment
de vehicles i d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, de
l’Institut Illa dels Banyols de la nostra ciutat. L’empresa, a més
d’acollir alumnat en pràctiques, participa en la seva formació, fa
donació de material al centre i ha contractat joves provinents
del programa. A la foto, representants de l’empresa, de l’institut
i de l’Ajuntament, després de formalitzar els acords.

UN DESFIBRIL·LADOR PER A L’ESCOLA

TOT PREPARANT EL CARNAVAL

L’Asociación contra la Muerte Súbita José Duran
ha lliurat un aparell desfibril·lador a l’Escola Nostra
Senyora del Mar, del Prat. El professorat i algunes
mares i pares del centre escolar han fet un curs de
formació sobre el funcionament d’aquest aparell.

El taller de l’SPAI (Servei Integral per a les Conductes
Addictives) és un dels que col·labora en la preparació
dels elements de la carrossa de la rua comunitària de
Carnaval del barri de Sant Cosme, enguany amb el nom
“Viatja amb nosaltres de Sant Cosme al Món!”

BRICK FLICKS. DO YOU WANT TO BRING YOUR LEGO TO LIFE?

EL PRAT

16
febrer
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VIDA PRATENCA

VISITA AL PESSEBRE I CONTE DE NADAL

SEGONA EDICIÓ DE “MÚSICA CONTRA LA FAM”
El 23 de desembre passat es va celebrar la segona edició
d’aquesta acció solidària que, sota el lema “Desperta
i reacciona”, aplega músics que actuen a diferents
punts de la ciutat per recaptar fons i aliments per a les
persones més necessitades. Vídeo a www.elprat.tv

Al voltant de 1.100 nens i nenes d’educació infantil de 13
centres educatius de la ciutat han visitat el pessebre de
la pl. de la Vila i escoltat el Conte de Nadal. L’activitat té
per objectiu familiaritzar els més petits amb les tradicions
nadalenques de la ciutat a través d’un conte creat i
inventat per a l’ocasió. A través dels personatges de la
tortuga Montserrat i la seva filla Carmina, els infants han
treballat l’entorn més proper i el valor de la generositat.
Aquesta acció, organitzada pel Departament
Municipal d’Educació i el Programa de Gent Gran,
forma part del Catàleg d’Activitats El Prat Educa.

EL PRAT

17
febrer

LES DONES SÀVIES DE SANT COSME LLIUREN UNA PEDRA A L’ALCALDE
RECONEIXEMENT AL VOLUNTARIAT DE LA CREU ROJA
La Creu Roja va celebrar, el 16 de gener passat, un acte de
reconeixement públic al voluntariat del Prat. A la nostra ciutat
hi ha 107 voluntaris i voluntàries de Creu Roja. L’entitat va
lliurar diplomes a Càritas –com a entitat col·laboradora– a la
voluntària més antiga, al soci més antic i a l’Ajuntament del
Prat, per la seva tasca i implicació en l’acció social de la ciutat.

El col·lectiu Dones Sàvies de Sant Cosme ha fet el
lliurament simbòlic d’una pedra de Belchite a l’alcalde
del Prat, Lluís Tejedor. Es tracta d’una campanya,
anomenada “Primera Pedra”, que aquest col·lectiu, amb
la col·laboració de GATS, fa per sensibilitzar mandataris de
tot el món sobre temes com la pobresa, el canvi climàtic
o els refugiats. La campanya s’ha fet viral a les xarxes
(consulteu-la a www.gats.cat). Vídeo a www.elprat.tv
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En Comú Podem gana las
elecciones generales en El Prat
En los comicios del pasado 20 de diciembre, que tuvieron una participación del 74,2%,
el PSC quedó en segundo lugar en nuestra ciudad y el tercer puesto fue para C’s

EL PRAT

18
febrer
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Las elecciones a Cortes Generales del
pasado 20 de diciembre las ganó claramente, en el municipio de El Prat de
Llobregat, la formación En Comú Podem, que obtuvo el 36,03% de los votos
(12.761 sufragios). En las elecciones de
2011, ICV-EUiA, coalición que en esta
ocasión formaba parte integrante de
En Comú Podem, obtuvo un 12,64% y
3.990 votos.
En segundo lugar se situó el PSC-PSOE,
partido que desde la reinstauración de
la democracia siempre había quedado
primero en nuestra ciudad en las elecciones generales. El 20 de diciembre,
los socialistas obtuvieron un 22,83% de
apoyo electoral (8.087 votos). En 2011
consiguieron un 38,85% y 12.264 votos.
El tercer lugar fue para Ciudadanos,
con un 14,30% y 5.064 votos. En 2011 C’s
no se presentó a las elecciones.
En cuarto lugar se situó el PP, con un
11,06% y 3.916 votos (22,04% y 6.958
votos en 2011). El quinto puesto fue
para para ERC, con un 7,06% y 2.499
votos. (3,18% y 1.003 votos en 2011).
Finalmente, DL obtuvo un 4,72% de los
votos y 1.670 sufragios (en 2011, la extinta coalición CiU consiguió un 14,81%
y 4.675 votos)

❧

Vídeo en www.elprat.tv

Alta participación

La
participación
en El Prat fue
casi 7 puntos
superior a
las elecciones
de 2011.

Respecto a las elecciones
generales de 2011, la participación
subió en El Prat casi siete
puntos, pasando del 67,4% al
74,2%. Información completa
de los resultados en el apartado
Ajuntament / Eleccions
de www.elprat.cat

RESULTADOS EN NUESTRA CIUDAD

36,03%

22,83%

14,30%

11,06%

7,06%

4,72%

2.499
votos

1.670
votos

5.064
votos

3.916
votos

8.087
votos

12.761
votos

Número 217 Febrer 2016

Una giornata
particolare
Amb Clara Segura, Pablo Derqui
i Rosa Gàmiz
Mentre la família de l’Antonietta surt
de casa per anar a veure la marxa militar
organitzada per Mussolini amb presència
del mateix Hitler, ella descobreix que al
pis del costat un home viu angoixat la
resistència al règim. Es coneixen,
parlen i de sobte l’Antonietta
descobreix que la vida pot
tenir moltes contradiccions, pot anar molt més
enllà de la seva petita
quotidianitat. Un intercanvi intens de poques
hores que farà passar
una bona estona als
dos personatges, però
sobretot els canviarà
per sempre.

Teatre Modern
Diumenge 14 de
febrer, a les 19 h
Entrada: 15 €

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

Believe Teatro presenta

El Mago de Oz

Innovador espectacle barreja les ombres
xineses, l’electroluminescència, les
projeccions animades i la dansa.

Teatre Modern. Divendres 12, a les 19 h i
21 h. Entrada: 18 € (15 € anticipada)

T eatre

El record a escena
Obra que recull el treball d’investigació
entorn la memòria dels migrants al Prat i que
és fruit de la beca UNZIP Art al barri 2015.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Divendres 19, a les 20 h

Diario de un cuarentón,

amb Andrés Torres
Andrés Torres ens
transporta als anys 70 i 80
per reflexionar, amb el seu
peculiar sentit de l’humor,
sobre com han canviat les
coses sense pràcticament
adonar-nos-en.

Teatre Modern. Divendres 19, a les 23 h
Entrada: 15 €

M úsica

08820, la cuna del rap
i concert
Presentació d’aquest
documental que
recull el naixement i
efervescència del rap
i la cultura hip-hop a
la nostra ciutat. A continuació actuació
de Mayoría Absoluta, Alta Tensión,
Zemo, Soko Ríos, Eat Meat, JFD i
l’equip de Rapmanía.

Cia La Grieta

Cuando éramos Lemmings
Tragicomèdia sobre
l’evolució humana, de
ritme trepidant i girs
inesperats. Viatge a
la intimitat de la llar
on la lluita per a la
llibertat despertarà el nostre costat més
animal.

Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre
Muntadas. Dissabte 20, a les 20.30 h
i diumenge 21, a les 19 h. Entrada: 6 €

Cicle de lectures
dramatitzades

de Pau Bou
Sis situacions en què el contacte
amb éssers provinents de l’espai
exterior posa de manifest
algunes de les nostres fòbies i
contradiccions.

Teatre Kaddish. Centre d’Art
Torre Muntadas. Dissabte 27
i diumenge 28, a les 19 h
Entrada: 6 €

Medea Redux amb Maria Donoso
Una dona ens parla des
de la sala d’interrogatoris
d’una comissaria de
policia. Poc a poc,
paraula a paraula, la
història que ens explica esdevé tragèdia.
Organització: Teatre Kaddish

Nova sessió
d’aquest club
pràctic amb la
demostració en viu del funcionament de Piwik,un motor
d’estadístiques de visites per
als teus llocs web.

CEM Sagnier
Divendres 26, a les 22.30 h

Centre Cívic Jardins de
la Pau. Dimarts 16,
a les 19.30 h

Si no fumamos, no cantamos
+ Lirio Zone en concert
Documental sobre els
pratencs Lirio Zone,
banda de hip hop fusió
que va marcar un moment musical a la ciutat
i va ser capaç de recollir
una forma de vida.

La Capsa. Dissabte 20, a les 22 h

Jam Session

Pina + The Suicide of
western culture

Comença la temporada i tornen les Jam
Sessions a La Capsa.

La Capsa. Divendres 19, a les 22.30 h
Entrada: 6 € amb consumició

De la terra estant,

Club de Testers
Piwik

La Capsa. Divendres 12, a les 20.30 h

Nit per descobrir
el bo i millor
de l’escena
electrònica
experimental i
avantguardista
de Barcelona,
de la mà del pratenc Pina i els vallesans
The Suicide of western culture

Cia Teatre Kaddish

La Capsa. Diumenge 21, a les 19 h

Orquestra de Cambra Terrassa
48: Tempestes i passions
Concert de música de la segona part del segle
XVIII amb peces de diferents autors, tots ells
sota la influència del moviment Sturm und
Drang, que obrí les portes al romanticisme.

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 28, a les 19 h. Entrada: 12 €

#4Raons: Ens saltem
els protocols!
Flamaradas

Divendres 26 de febrer,
a les 22.30 h. Entrada: 6 €

amb consumició

Sara Fontan

Dissabte 27
de febrer,
a les 22.30 h
Entrada: 6 € amb consumició

Maria Arnal +
El Niño de Elche

Divendres 4 de març,
a les 22.30 h. Entrada: 10 €

Mazoni

Dissabte 5 de març,
a les 22.30 h. Entrada: 6 €
amb consumició

Abonament als 4 concerts: 12 €
Més informació: lacapsa.org

E xposicions

NOVES EXPOSICIONS

Historietes. Esbossant
una exposició de còmic,
narrativa gràfica i
il·lustració al Prat
Exposició al voltant de pràctiques artístiques que parteixen de la narració
com motor, el dibuix com a llenguatge i la publicació com a format.

Centre d’Art Torre Muntadas
Del 19 de febrer al 3 d’abril
Inauguració: divendres 19,
a les 19.30 h

Club excursionista d’art

El Club ens proposa la visita als centres de
creació Múltiplos, etHALL i Fat Bottom Books.
Cal inscripció prèvia

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 6, a les 9.30 h

L ectura

A la llum de Ramon Llull

amb Àngels Bassas i Anna Comellas
Recital poètic amb
música que proposa
un viatge iniciatic
i lúdic a l’obra de
Ramon Llull, a través
del duet format per
l’actriu Àngels Bassas
i la violoncel·lista Anna Comellas.

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 2, a les 19.30 h

Connexions. Espais
singulars (1950 – 1970)
Als anys cinquanta el
Prat havia exhaurit la
disponibilitat d’habitatges
en un moment en què
començava a créixer
per la immigració.. Les
respostes a aquestes
necessitats van donar
lloc a diferents tipologies
constructives, creant espais singulars.

Cèntric Espai Cultural
Del 19 de febrer al 30 d’abril
Inauguració: divendres 19, a les 19 h

El record a escena
Recorregut fotogràfic a través de les
experiències de migrant s arribats al Prat
des de la dècada dels 60 fins l’actualitat.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Del 19 al 28 de febrer

Antonio Machado, un
hombre consecuente

amb Jesús Garcia Moreno
Xerrada sobre la part humana i
familiar d’Antonio Machado i la
seva enorme capacitat de sacrifici
pels seus ideals, a càrrec d’un
reconegut especialista pratenc.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural
Divendres 19, a les 19.15 h

El cine de Frida

El río que nos lleva

C inema

ENCARA POTS VISITAR

Basada en la novel·la homònima de José Luis Sampedro,
homenatge als raiers que transporten fusta seguint el curs del
Tajo.Organització: Assoc. Dones Progressistes Frida Kahlo

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

Xerrades en curt

Projecció dels curtmetratges Vacuity de Toni Morejón i

Martians go home de Dani Moreno
Xerrada i cinefórum amb els dos directors després de la
projecció dels curtmetratges.
Organització: Associació d’Amics de l’Art del Prat
Cèntric Espai Cultural. Divendres 12, a les 19 h

Gabri Guerrero

Penúltimos pensamientos
de un preciosista delicado
La Saleta. Escola
d’Arts del Prat
Fins el 18 de març
Marta Mouns

La Forma del No Olvido
o la contradicción de los
olvidos con goteras
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins el 31 de gener

Nevades al Prat
Cèntric Espai Cultural
Fins el 13 de febrer

Paraula poètica

amb David Castillo
Ens visita un dels poetes
catalans més reconeguts. Amb
la col·laboració dels alumnes de
l’Institut Baldiri Guilera.

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 24, a les 19 h

II Trobada Tolkien

Jornada per gaudir de l’univers Tolkien: tallers,
trivial, exposició bibliogràfica i molt més.

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 27, d’11 a 19 h

Cine Club

Loreak (Flores)

de José María Goenaga i Jon Garaño
2014, Espanya. Euskera (VOSE)
La vida de tres dones es veu alterada per la simple
presència d’uns rams de flors que faran brollar
sentiments oblidats.
Prèviament es projectarà el curt: Vértices, de Francesc Cànovas

Cine Capri. Dimecres 17, a les 19.45 h

Programació del Cine Capri

Estrena simultània de: El Renacido (5, 6, 7, 12, 13 i 14) i Deadpool
(19, 20 i 21). Altres pel·lícules: Spotlight, La verdad duele
i Zoolander 2
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o a la web
www.cinecaprielprat.com

LECTURA

Teatre Nu

L’hora del conte

Activitat recomanada per a infants
de 3 a 7 anys

I nfantil

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 6. Contes de capçalera,
amb Blai Senabre
Dissabte 13. En clau de Sol,
amb Santi Rovira
Dissabte 20. Voy a comedte!,
amb Anna García
Dissabte 27. Contes amb molta màgia,
amb Anna G. Cuartero
Dijous 4, a les 18 h. Storytime (conte
en anglès): Cowboys and Indians
amb Kids&Us

Dissabte 13, a les 11 h. L’hora dels
nadons: Contes per acaronar,
amb Elena Andrés
Dijous 18, a les 18 h. L’hora de la

lectura en família: Malabarismes,
amb Marta Roig

TEATRE I MÚSICA

Cia. Pinotxo en bicicleta

Blau Marí

Les aventures
comencen quan menys
t’ho esperes. Tot pot
passar. Pots creuar l’oceà. O pot atacarte un pop gegant. Però sempre és més
divertit en companyia.

Centre Cívic Jardins de la Pau.
Diumenge 14 , a les 12 h. Entrada: 6 €

Raspall
Adaptació del
conte de Pere
Calders, que ens
ajudar a trobar en els objectes més
quotidians, històries sorprenents i
molta companyia.
Organització: Grup Xarxa Prat

Teatre Modern
Diumenge 21, a les 18 h. Entrada: 6 €

Avui toca concert!

Orquestra de Cambra Terrassa 48
L’Orquestra de
Cambra Terrassa
48 oferirà un assaig
obert a famílies: un
tast musical de 15
minuts per als més petits.

KIT (Klub Infantil Tecnològic)
Impressió 3D i gastronomia:
fem un tallagaletes!

Recomanat per a nois i noies, de 9 a 12 anys
Creem un tallagaletes des de zero: el
dissenyem, el modelem i l’imprimim
en 3D per utilitzar-ho de motlle per fer
galetes.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dijous 18, a les 17 h
Cal inscripció prèvia

JOCS

Racó del Joc:
Espai familiar. Cal Inscripció prèvia

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 28, a les 18 h

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 13. Fem galetes i les decorem!
Dissabte 20. Art en família (al Centre

TALLERS

Dissabte 27.Fem instruments

d’Art Torre Muntadas)

Cada mes la Biblio fa
tallers

El meu primer
llibre d’artista,

amb Stella Rubio
Farem el nostre
propi llibre amb la nostra pròpia
història de principi a fi. T’animes?

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

musicals

Club de Gastronomia

amb Yuri Rodríguez
El club de gastronomia
s’endinsa en la restauració
local per a conèixer els
secrets dels millors xefs
del Prat.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 25, a les 19 h. Inscripció: 4 €

Activitats de lleure
del mes de febrer

DILLUNS 8

Ball de Carnestoltes

Ball amb orquestra i desfilada de disfresses.

Equipament Delta del Llobregat, a les
16.30 h. Entrada lliure a partir de 60 anys

DIMECRES 17

Caminada a Granollers

Continuem el cicle de passejades de la
Diputació de Barcelona, “A cent cap als cent”,
d’aquest curs 2015-2016.

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

DIMECRES 24

Sortida: Visita guiada Tarragona
+ dinar (calçotada) i ball
Visita guiada per la vila medieval
+ calçotada

Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades
Preu: 35 €

DEL DILLUNS 11 DE
GENER AL DIVENDRES
12 DE FEBRER

Exposició de quadres d’esmalt

Autora: Dolors Madrid, actualment
alumne de l’Escola d’Arts.
Durant les primeres setmanes de febrer
encara es podrà gaudir de l’exposició
de quadres al Casal de Gent Gran El
Remolar.

Entrada lliure a partir de 60 anys

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

Pressupost 2016:
la liquidació del deute permet destinar
més recursos a polítiques socials
L’Ajuntament del Prat aprova el pressupost municipal per a l’any 2016,
que suma 86,7 milions d’euros, un 7,4% més que el de 2015

En el ple municipal celebrat el dimecres
16 de desembre va aprovar inicialment
el pressupost de l’Ajuntament del Prat
de Llobregat per a l’any 2016, que suma
86,7 milions d’euros, un 7,4% més que
el de 2015.

L’aprovació d’aquest pressupost va
comptar amb els vots favorables dels
grups que formen l’equip de govern,
ICV-EUiA i PSC, l’abstenció de PP, ERC,
C’s, Se puede i Guanyem, i el vot contrari
de CDC.

El pressupost consolidat, que suma el
de l’Ajuntament al de les tres empreses
municipals (Aigües del Prat, Prat Espais
i El Prat Comunicació), arriba als 95,9
milions d’euros, un 7,1% més que l’any
2015.

Ordinari

Inversions

Total

76.619.393,00 €

10.055.000,00 €

86.674.393,00 €

Aigües del Prat, SA

7.508.670,85 €

567.707,16 €

8.076.378,01 €

Prat Espais

1.817.000,00 €

950.000,00 €

2.767.000,00 €

727.768,91 €

0,00 €

727.768,91 €

El Prat Comunicació, SL

23
febrer

Pressupostos de l’Ajuntament i de les empreses
municipals per al 2016

Ajuntament

EL PRAT
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2016
Evolució del deute creditici sobre
préstecs bancaris entre 2011 i 2016
Ajuntament
Prat Espais, SLU
Aigües del Prat, SA

60,0
1,9

50,0
10,6

40,0

2,0
2,8

Milions d’euros

Pràctica eliminació
del deute
L’any 2016 l’Ajuntament haurà completat la tendència dels darrers anys
a reduir el deute creditici sobre préstecs bancaris. L’any 2011, l’Ajuntament
devia 39 milions d’euros, als quals calia afegir-ne 10,6 de Prat Espais i 1,9
d’Aigües del Prat. L’any 2016, el deute
de les empreses municipals ha desaparegut i l’Ajuntament deu només 4,1
milions d’euros de crèdits gairebé a interès zero.
El fet d’haver de deixar de pagar interessos i amortitzacions suposa un gran
estalvi que permetrà incrementar la
dotació de determinades àrees, especialment Acció Social, que augmenta
en 658.450 €, gairebé el 9%, o Cultura,
Participació i Ciutadania, amb 331.489 €
més, un 6%.

5,3
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0,0

Origen dels ingressos

24
febrer
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Evolució de la despesa 2006-2016
(Serveis Socials, Promoció Econòmica, Cultura, Educació i Esports)

9,0

8,10

8,0
7,0

7,18

6,0
Milions d’euros

EL PRAT

Pel que fa als ingressos, el gruix més
important –gairebé 60 milions d’euros–
prové dels impostos directes (IBI, IAE,
IVTM...), dels quals més de la meitat corresponen a l’IBI i l’IAE dels sectors del
port i de l’aeroport. A molta distància
se situen els ingressos provinents de les
transferències corrents des d’altres administracions (Generalitat, Estat, Diputació, Àrea Metropolitana), que suposen
17,36 milions; les taxes (7,28 milions) i,
finalment, els impostos indirectes (0,6
milions).
Trobareu el pressupost municipal detallat a l’apartat Ajuntament / Pressupost, al web www.elprat.cat
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Las
inversiones,
con recursos
propios
De los 86,7 millones de euros del
presupuesto, unos 10 millones
corresponden al apartado de
inversiones. Hace ya siete años
que no se solicita ningún crédito
bancario y todas las inversiones
se realizan con recursos propios.
Entre las inversiones de 2016,
destacan las siguientes:

NUEVO TEATRO DE L’ARTESÀ
La construcción del nuevo teatro
empezará con la redacción del
proyecto ejecutivo definitivo, que se
basará en la propuesta ganadora del
concurso de ideas que en su momento
convocó el Ayuntamiento. El número
anterior de esta revista publicó un
amplio reportaje al respecto.
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AV. VERGE DE MONTSERRAT
Urbanización del tramo
central de la avenida, entre
la carretera de la Marina y
la calle Jaume Casanovas.
La urbanización se hará
siguiendo el modelo de
los tramos reformados
anteriormente. Además
acogerá uno o dos
aparcamientos subterráneos
que serán municipales. Es una
zona de la ciudad que registra
una importante necesidad de
plazas para aparcar. Las obras
se iniciarán a finales de 2016 y,
previamente, el Ayuntamiento
informará a los vecinos a
través de reuniones abiertas
y también se explicará, a su
tiempo, en los medios de
comunicación municipales.
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CAMPO DE FÚTBOL
DEL SAGNIER
Este campo en el que
juega sus partidos la
Associació Esportiva
Prat se someterá a
una amplia reforma
que mejorará
diversos sectores
(gradas, vestuarios,
instalaciones, etc).

EQUIPAMIENTO CÍVICO EN
EL NUCLI ANTIC
El edificio situado en
la calle de Lo Gaiter del
Llobregat con la calle Prat
se adecuará para llegar
a ser un equipamiento
cívico que dará servicio,
básicamente, al núcleo
antiguo de la ciudad.
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AIGÜES DEL PRAT
Realizará diversas mejoras de la red
de abastecimiento de agua potable.

Otras inversiones previstas son
diversas mejoras en equipamientos
municipales y calles (Girona,
Joaquim Maria Bartrina o Gavà).

“Farem les inversions amb recursos propis,
sense demanar cap crèdit als bancs”
Extracte de l’entrevista concedida a El Prat Ràdio (91.6 FM) per Rafael Duarte,
portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, i Juan Pedro Pérez Castro, portaveu del
grup del PSC
Com han consensuat el pressupost
els dos grups que formen l’equip
de govern municipal?
R. D.: El pressupost és un reflex del
programa de l’equip de govern, que
compartim ICV-EUiA i el PSC, dos
grups polítics que vam concórrer
a les darreres eleccions locals amb
programes molt semblants i que,
per tant, no ha estat difícil posar-nos
d’acord, i més tenint en compte que
ja portem uns quants anys compartint el govern municipal.
J. P. P. C.: A més, ara estem elaborant
el Programa d’Actuació Municipal,
el PAM, que volem aprovar properament, abans de l’estiu, que serà com
una síntesi o fusió de les propostes
programàtiques de les dues forces
polítiques del govern i que detallarà
el full de ruta del govern al llarg dels
propers 4 anys.
Quines serien les línies mestres
del pressupost?
R.D.: La nostra prioritat, ja des de fa diversos anys, és lluitar contra els efectes de la
crisi, amb molta despesa social: beques i
ajuts de tot tipus, assistència domiciliària,
etc. Aquest any ja hem pràcticament
eliminat el deute municipal, tant el de
l’Ajuntament com el de les empreses mu-
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José David Muñoz, conductor del magazín matinal Planeta Prat, entrevista Duarte i Pérez Castro
als estudis d’El Prat Ràdio.

nicipals. Queden uns 4 milions d’euros,
gairebé sense interès, que és més rendible tenir-los que no pas amortitzar-los.
La utilitat d’eliminar el deute és que tots
els recursos que en anys anteriors destinàvem a pagar interessos i amortitzacions, ara els podrem destinar a despesa
social, sense incrementar el pressupost
en el seu global.

J. P. P. C.: Això mateix passa amb les inversions, que les farem amb recursos
propis i sense demanar crèdits als bancs
i, per tant, sense incrementar el deute
municipal

❧

Podeu escoltar l’entrevista sencera a l’apartat
Ajuntament / Pressupost del web municipal
www.elprat.cat
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Més de 500
dones ateses
l’any 2015

18es Jornades d’Orientació
Acadèmica i Professional

Al Servei d’Informació i
Atenció a les Dones, SIAD

El Servei d’Informació i Atenció a les
Dones del Prat, el SIAD, forma part dels
Serveis de Ciutadania situats a les Cases
d’en Puig. És un servei lliure i gratuït
per a les dones del municipi, on poden
trobar informació sobre els seus drets,
assessorament jurídic i suport psicològic especialitzat.
L’equip de professionals del SIAD treballa amb cada dona per fer el seu propi
pla de treball individualitzat, escoltantla, potenciant la seva autonomia personal i acompanyant-la en el seu procés
de millora.
Durant l’any 2015 el SIAD va atendre
522 persones, 518 dones i 4 homes, que
van realitzar 1.529 entrevistes amb les
diferents professionals del servei.
Diferents
problemàtiques
El SIAD pot atendre qualsevol tipus
de problemàtica de les dones: temes
relacionals, de parella, de formació,
d’acompanyament en temes de salut,
entre d’altres.
Durant aquest darrer any, les consultes més freqüents han estat les relacionades amb la violència masclista, un
36% del total. Aquesta dada demostra
la necessitat de continuar treballant
aquesta problemàtica de forma espe-

Entre les tasques del SIAD figura la
sensibilització sobre la violència de gènere.

cífica, en xarxa i amb professionals que
puguin donar respostes i derivar els casos a altres serveis especialitzats.
Violència masclista
El SIAD coordina el Circuit Contra la
Violència Masclista del Prat, on es fa un
treball transversal entre els diferents
recursos municipals i externs que hi
participen, apostant per un abordatge
integral de la problemàtica de la violència de gènere, així com un treball intens en la sensibilització, la prevenció, la
detecció precoç i la recuperació de les
víctimes.
Trobareu més informació del SIAD i
del Circuit Contra la Violència Masclista
a l’apartat Viure / Ciutadania del web
municipal www.elprat.cat. Per contactar amb el servei podeu demanar cita
prèvia al telèfon 933 790 050, extensió
5600, o a través del correu electrònic
siad@elprat.cat

❧

[ Torna una nova edició d’aquesta
jornada dedicada a l’orientació
acadèmica i professional adreçada
a l’alumnat de 2n de batxillerat.
A la jornada es donarà informació
relativa a estudis superiors. Es
comptarà amb la participació de
professorat de diferents facultats i
centres d’FP de la ciutat així com de
joves de la ciutat que estan seguint
estudis superiors. Tindrà lloc el 18
de febrer i enguany, com a novetat,
tota la jornada es realitzarà al
Cèntric i es comptarà amb dos Punts
d’Orientació Personalitzada.]

VII Edició del Premi
Literari Delta
[ Carme Via Sala, veïna de Sant
Vicenç dels Horts, ha estat la
guanyadora del vuitè Premi Literari
Delta amb La modista i altres
dones. L’obra finalista va ser La
memoria del camaleón, d’Anna
López Artiaga, veïna de Sant
Joan Despí. En aquesta edició
han participat els ajuntaments i
biblioteques de
Begues, Castelldefels,
Esplugues, Gavà,
el Prat, Sant Boi,
Sant Joan Despí,
Sant Vicenç dels
Horts, Viladecans i
el Consell Comarcal.
S’hi han presentat 47
obres.]
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LOS CAP DE EL PRAT

Los centros de atención
primaria (CAP) de nuestra
ciudad ya funcionan
plenamente con el
portal La Meva Salut

SOLICITAR EL ACCESO

Para poder entrar a operar en
el portal debemos solicitarlo
presencialmente en nuestro
CAP, donde nos darán un código
de acceso e instrucciones

El portal nos permite realizar diferentes trámites y evitarnos desplazamientos y esperas en el CAP.

Información y trámites de salud en Internet
La Meva Salut es un espacio de consulta y tramitación electrónica segura y confidencial
EL PRAT
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El Departamento de Salud de la Generalitat ha abierto en Internet el portal La
Meva Salut (www.lamevasalut.gencat.cat ), donde podemos consultar, de
forma personal e intransferible, nuestra
información de salud y hacer trámites

con seguridad y confidencialidad. El
portal nos muestra la agenda (visitas
programadas, pruebas pendientes...),
informes e historial médico (analíticas,
vacunas, diagnósticos...), planes de medicación, datos de nuestro equipo de

atención primaria, tiempo de espera,
etcétera.
Para entrar en el portal debemos solicitarlo presencialmente en nuestro CAP,
donde nos darán un código de acceso e
instrucciones

❧

Proximidad
a pedales
La Policía Local refuerza el modelo
de proximidad con una unidad ciclista

Este mes se ha desplegado la nueva
unidad ciclista de la Policía Local de El
Prat, integrada en el Área de Proximidad, creada recientemente dentro del
proyecto de reestructuración operativa
del cuerpo policial municipal.
La unidad ciclista está coordinada por
un sargento y formada por dos cabos
y diez agentes que prestan servicio en
bicicleta.
No se trata de una unidad puntual para
actuar en determinados momentos,
lugares o temporadas, sino que estará operativa de forma permanente a lo
largo de todo el año, todos los días de la
semana y por todo el término municipal.
Los días laborales actuará por el núcleo urbano, mientras que los fines de
semana y festivos se desplegará por el
territorio exterior (Parque Agrario, espacios naturales y zonas periurbanas).

EL PRAT
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Flexible y adaptable al
entorno y necesidades
La unidad ciclista destaca por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las
exigencias de la ciudadanía y del entorno. Sus principales tareas son las propias
de la policía de proximidad: relaciones
con la comunidad, con las asociaciones
vecinales, comerciantes, comunidad
educativa, agricultores…, funciones de
prevención genéricas, vigilancia de espacios públicos, aplicación de las ordenanzas de civismo y circulación (con especial atención a los ciclistas incívicos),
dispositivos especiales derivados de actos deportivos, etc.
Esta nueva unidad ciclista espera la
aprobación y la complicidad de la sociedad pratense para mejorar el servicio
público que presta la Policía Local

❧

Vídeo en www.elprat.tv

Imagen de la presentación de la unidad ciclista, en la pl. Catalunya, presidida por el alcalde,
Lluís Tejedor, acompañado por el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Joaquim Bartolomé,
a su derecha, y por el intendente jefe de la Policía Local, Ramon Dosaigües, a su izquierda.

Los y las
agentes de
la unidad
ciclista se
desplazan
en bicicletas
todo terreno
(BTT) y visten
un uniforme
moderno y
adaptado a
su cometido.

Les escoles
estalvien un
20% d’energia
Gràcies al programa
municipal “Meitat per
a tu i meitat per a mi”
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Per segon any, les escoles del Prat han
participat en el programa municipal
d’estalvi energètic “Meitat per a tu i meitat per a mi”. L’Ajuntament i les escoles
es reparteixen l’estalvi a parts iguals:
l’Ajuntament, que paga les factures de
gas i electricitat, s’estalvia diners, mentre
que les escoles veuen l’estalvi transformat en materials pedagògics, dispositius
digitals i petit mobiliari.
Els bons hàbits de consum han generat, l’any 2015, un estalvi mitjà d’energia
del 19,7%, equivalent al consum de 211
famílies del Prat de 4 membres. L’estalvi
en gas (-22,7%) ha estat superior al
d’electricitat (-11,2%).
La reducció en el consum de gas ha
evitat enviar a l’atmosfera 179,96 tones de CO2 durant el 2015. Pel que fa a
l’electricitat, el balanç de les emissions
no ha variat, ja que des de l’any 2011
tots els equipaments municipals consumeixen energia 100% renovable que no
genera emissions.
Aquesta reducció del consum s’ha
aconseguit aplicant bons hàbits com
apagar els llums quan se surt de l’aula,
tancar l’ordinador quan no es fa servir,
activar el mode repòs a fotocopiadores
i impressores o instal·lar temporitzadors
a les màquines de vènding

❧

Taller de cuina solar en una escola del Prat.

El Prat, capdavanter
en formació professional
És el municipi del Baix Lobregat amb més diversitat de famílies professionals i
disposa dels dos únics instituts de la comarca dedicats en exclusiva a la FP

Segons dades de l’Observatori Comarcal del Baix
Llobregat relatives a
aquest curs 2015-2016,
el Prat és el municipi que,
en proporció a la seva població, ocupa la primera
posició en relació amb
l’oferta pública de cicles
formatius de formació
professional de la comarca. I el Prat és primer tant
pel que fa a nombre de
grups classe (48) com de
les famílies professionals
que hi són representades
(11 famílies enfront de 8
o 9 en municipis del nostre entorn com Sant Boi o
Cornellà, respectivament).
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Instituts
exclusius
Al nostre municipi també
es troben els dos únics
instituts del Baix Llobregat amb oferta exclusiva
de formació professional. Cicle formatiu de perruqueria i cosmètica capil·lar a l’Institut Ribera Baixa II.
L’Institut Illa dels Banyols
(www.insilla.net ) compta amb les famílies indusobertes per tal que l’alumnat i famílies
(destaca la incorporació de l’Associació
trials d’electricitat-electrònica, transport
puguin visitar-los i rebre informació
El Prat Empresarial) que té com a obi manteniment de vehicles, eficiència
dels ensenyaments que ofereixen.
jectiu principal fomentar la formació
energètica (energia i aigua) i instal·lació
professional i la inserció laboral i profesi manteniment. L’Institut Ribera Baixa II
Connexió amb el
sional dels joves i persones adultes de la
(www.insriberabaixa2.com) compta
teixit empresarial
ciutat. Les jornades comptaran amb un
amb les de sanitat, comerç i màrqueting,
Del 15 al 22 de febrer tindran lloc les
acte central on els professionals relacioadministració i gestió, informàtica i coJornades FP.PRAT, promogudes per la
nats amb l’FP podran debatre sobre les
municacions, imatge personal, agrària i
Taula de FP al Prat de Llobregat, una plapossibilitats de col·laboració per enforactivitats físiques i esportives.
taforma estable de treball amb repretir i millorar-la. La resta del programa el
Portes obertes
sentants de l’Ajuntament del Prat, els
conformen les sessions tècniques orgainstituts de FP Illa dels Banyols i Ribera
nitzades pels instituts. Més informació
En el decurs del mes d’abril, els instituts
Baixa II i representants empresarials
www.elprat.cat
del Prat organitzen jornades de portes

❧
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Formació
i treball
per a joves
Aquests programes són una
bona eina d’inserció laboral

La gent jove és un dels col·lectiu més perjudicats per l’actual situació del mercat
de treball, sobre tot si tenen poca formació i cap experiència laboral.
Els Programes de Formació i Treball
adreçats als joves, que l’Ajuntament del
Prat ve organitzant amb el suport del
Servei d’Ocupació de Catalunya –en el
marc del Programa de Garantia Juvenil–,
permeten oferir a les persones joves una
nova oportunitat per redreçar el seu itinerari professional i vital.
Es tracta de programes integrals que
combinen accions d’orientació, formació
i adquisició d’experiència professional
dins les empreses. L’objectiu d’aquests
programes és millorar la qualificació professional dels i les joves desocupades i
facilitar la seva inserció laboral.

Aitor Odín, un dels joves acollits als Programes de Formació i Treball, durant la seva estada
al restaurant Casa Alcaide.

sociosanitària, etc. El 84% de les persones joves que han participat en aquests
programes han finalitzat la seva formació amb aprofitament i amb l’obtenció
d’un certificat acreditatiu. Totes elles han
realitzat pràctiques en empreses per tal
d’adquirir experiència professional en els
seus àmbits respectius.

300 joves des de 2011
Al Prat, prop de 300 persones joves han
estat beneficiàries dels diferents programes des de l’any 2011, quan va començar
la primera programació. Els i les joves
participants han realitzat formació en
diferents perfils professionals, com per
exemple electricista/lampista, auxiliar de
comerç, auxiliar de magatzem, atenció

Inserció del 60%
El nivell d’inserció laboral dels i les joves participants ha estat de l’entorn del
60%. A més, un altre 20% han retornat
al sistema educatiu per preparar la seva
graduació en ESO (educació secundària
obligatòria) o les provés d’accés a Cicles
Formatius de Formació Professional

❧
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Empreses
col·laboradores
Una de les claus de l’èxit dels
Programes de Formació i Treball
per a joves és la col·laboració,
durant aquests anys, de més de
300 empreses. Aquestes empreses
han acollit persones joves en
pràctiques o amb contractes de
6 mesos. El contacte amb el món
real de l’empresa representa
l’oportunitat de practicar allò
que s’ha aprés a l’aula, consolidar
coneixements i adquirir confiança.
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Nova lliga
amateur
de bàsquet
La Legends League vol
fomentar la continuïtat
esportiva entre jugadors
sèniors de basquetbol
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El mes de novembre passat va engegar
al Prat una nova lliga de bàsquet amateur, la Legends League, organitzada per
Improve Basketball i POC3, dues empreses especialistes en gestió esportiva.
L’exjugador pratenc Rafa Baena es troba
al capdavant del projecte.
La Legends League vol fomentar la continuïtat de la pràctica del bàsquet entre
jugadors sèniors que volen mantenir-se
en forma practicant el seu esport preferit.
La lliga, que es juga en instal·lacions
municipals, compta en aquesta primera
edició amb set equips masculins. A través
del web www.legendsleague.es es fa

La Legends League es juga en instal·lacions municipals del Prat.

un seguiment exhaustiu d’aquesta lliga
amateur amb articles, tota la informació
de la competició, imatges, cròniques, rànquings i reconeixements.
La Legends League vol ser un referent
organitzatiu i per això vol dotar de ser-

veis de valor afegit als equips participants, entre els quals destaca que tots
ells disputaran durant la temporada
un partit amistós amb els veterans del
FC Barcelona a la Ciutat Esportiva Joan
Gamper

❧

FLAIXOS D’ESPORTS

CLUB BARCELONISTA TERLENKA
350 futbolistes formen part de la família del Club Barcelonista Terlenka. El veterà club pratenc va presentar tots els equips, des dels més
petits fins a l’amateur, el passat 10 de gener al pavelló Joan Busquets del CEM Estruch, amb els reptes de seguir creixent i consolidar
les diferentes categories on participen, sense oblidar els valors de formació i educació a l’esport. Vídeo a www.elprat.tv
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CLUB BÀSQUET PRAT

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT
L’Associació Esportiva Prat de futbol ha aconseguit
el campionat d’hivern a la Tercera Divisió. Ho ha fet
amb registres que permeten somiar amb una gran
segona volta. Els pota blava han estat l’equip més
golejador i el segon menys golejat de la categoria.

El CB Prat perdia contra l’Oviedo Baloncesto en la 17a jornada a la lliga
LEB Or i trencava, així, una bona dinàmica de resultats en les últimes
setmanes. El conjunt pratenc havia aconseguit 3 victòries als darrers
4 partits disputats, una d’elles fora de casa, el que va representar la
primera victòria a domicili de l’equip a la categoria. Gràcies als bons
resultats, el Prat havia abandonat, després de moltes jornades, la cua de
la classificació, que ara, amb la derrota contra Oviedo, torna a ocupar.
La Leb Or ja ha iniciat la segona volta de la fase regular del campionat.
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