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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

EL

PRAT
revista d’informació local

216

#

desembre

2016

24

www.elprat.cat
revista@elprat.cat
Cap de Comunicació
Dolors Pérez Vives

Procés participatiu per la contracta de neteja i residus.

Director El Prat Comunicació
Òscar Sánchez
Director
David Miquel
Consell Editorial
Elena Asensio
Anna Carretero
Ramon Dosaigües
Pau Esteban
Cristina Gutiérrez
Antonio Hernández
Mercè Llopis
Marisa Milián
Joan Rodríguez
Elena Torrent
Najat Tort

EL PRAT

3
desembre

Secretaria de Redacció
Jose M. Muñoz Silva
Fotografia
Manolo García
Vanesa Martínez
Inma Quesada
Sergi Ramos
Francesc Serrano

19
Prolongació del carril bici al passeig de la platja.

Fotos del concurs “Delta del Llobregat”

Correcció
CNL del Prat
Disseny
Pepa Badell

Aprenentatge i servei d’activitats esportives

Agenda
Satur Herraiz

Contractació de joves en pràctiques

Maquetació i Producció
Quid Comunicació, SL

Cap a un nou Programa d’Arts Escèniques

Publicitat
Rafael Gallardo
Tel. 934785360

Nou model per a la gimnàstica rítmica
EL

Impressió: GUPOST SAU
Distribució: Tesiprat

PRAT
revista d’informació local

DLB-38.749/82
Imprès en paper que disposa
de totes les garanties mediambientals

4
23
25
26
31

Podeu consultar la versió digital d’aquesta revista a
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Totes les fotos d’aquesta revista les trobaràs clicant a la icona
del Flickr que apareix al web municipal: www.elprat.cat
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1r premi de la categoria Caça Fotogàfica: Lliscant sobre l’aigua, d’Antoni Torres i Bargalló.

En aquestes pàgines us mostrem les imatges
guanyadores del 25è Concurs Fotogràfic Delta del Llobregat, organitzat per l’Agrupació Fotogràfica
Prat. Aquest històric certamen vol mostrar els impressionants valors naturals (flora, fauna i paisatges)
dels espais naturals del delta del Llobregat.
EXPOSICIÓ AL CÈNTRIC
En aquesta 25a edició s’han admès a concurs 196 obres,
Fins al dia 17 de desembre
de les quals 48 a la categoria de Paisatgisme, 83 a la de Caça
podrem veure al Cèntric Espai
Fotogràfica i 65 a la de Macrofotografia. D’altra banda, s’han
Cultural una exposició amb
seleccionat 25 fotografies de les 125 presentades a la categoria
una selecció de les fotografies
d’Instagram. Trobareu més informació i podreu veure la
presentades al concurs
resta de fotografies premiades a www.afprat.org

❧

NOTA: Per raons de maquetació, aquestes fotografies
tenen un enquadrament i tractament diferents
de les originals.

Primer premi de la categoria Instagram: Cames llargues, de
Xavier Martínez @xamape

Primer premi de la categoria Macrofotografia: Pulgón rojo, de Fernando
Vecino Durán.
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Primer premi de la categoria Paisatgisme: Desde el mirador, de Javier Checa Colmena.
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E
De nosaltres depèn que els

ns esgarrifem quan, a la pantalla dels nostres televisors o a les pàgines dels diaris, ens mostren les conseqüències
de la societat de consum en la qual estem immersos i dels excessos de les nostres compres. Reconeixem amb
angoixa que la salut del planeta està en perill i que molt probablement en pocs anys les inundacions, les
sequeres, els tifons i tota mena de fenòmens meteorològics trastocaran la vida de milions de persones. Sabem
que els exagerats beneficis de les grans empreses són la cara oposada a les dificultats econòmiques que
passen els petits i mitjans negocis. Si cada vegada més ciutadans som conscients de totes aquestes coses,
per què no intentem actuar en conseqüència i procurem evitar-les? Com a resposta individual i col·lectiva a
aquesta pregunta han nascut iniciatives ciutadanes i també de les administracions que promouen un consum
responsable i ètic basat en la sostenibilitat i en el respecte a la justícia social i al medi.

nostres hàbits de consum
generin una economia de
proximitat beneficiosa per a
la nostra comunitat, respectin
el medi ambient i siguin

El consum responsable és, precisament, l’alternativa al model de consum tradicional proposada des de la
cultura de la sostenibilitat. Es tracta de satisfer les nostres necessitats però amb el mínim impacte negatiu
per al medi ambient i donant lloc a sinergies positives per a la societat com l’equitat, la justícia social, la
solidaritat i el respecte als drets humans.

irreprotxables amb els drets

Al Prat existeixen ja diverses activitats impulsades per l’Ajuntament i per algunes entitats dirigides a potenciar
aquests comerç responsable, com són el Banc del Temps, el Mercat de Segona Mà, el Mercat d’Intercanvi
de Joguines, el Recuprat o el Repaprat, que faciliten la recuperació d’objectes i també la seva reparació.
Cadascun de nosaltres, com a consumidors, tenim el poder d’escollir. De nosaltres depèn que els nostres
hàbits de consum generin una economia de proximitat beneficiosa per a la nostra comunitat, respectin el medi
ambient i siguin irreprotxables amb els drets humans de tothom.

humans de tothom.

Lluís Tejedor
L’alcalde

El poder dels consumidors

N

os estremecemos cuando, en la televisión o en los periódicos, nos muestran las consecuencias de la sociedad
de consumo en la que estamos inmersos y de los excesos de nuestras compras. Reconocemos con angustia
que la salud del planeta está en peligro y que muy probablemente en pocos años las inundaciones, las sequías,
los tifones y todo tipo de fenómenos meteorológicos trastocarán la vida de millones de personas. Sabemos
que los exagerados beneficios de las grandes empresas son la cara opuesta a las dificultades económicas
que atraviesan los pequeños y medianos negocios. Si cada vez más ciudadanos somos conscientes de todas
estas cosas, ¿por qué no actuamos en consecuencia y procuramos evitarlas? Como respuesta individual y
colectiva han nacido iniciativas ciudadanas y también de las administraciones que promueven un consumo
responsable y ético basado en la sostenibilidad y en el respeto a la justicia social y al medio.

De nosotros depende que
nuestros hábitos de consumo
generen una economía de
proximidad beneficiosa
para nuestra comunidad,

El consumo responsable es, precisamente, la alternativa al modelo de consumo tradicional propuesta desde
la cultura de la sostenibilidad. Se trata de satisfacer nuestras necesidades pero con el mínimo impacto
negativo para el medio ambiente y dando lugar a sinergias positivas para la sociedad como la equidad, la
justicia social, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.

respeten el medio ambiente
y sean irreprochables con los
derechos humanos de todos.

En El Prat existen ya diversas actividades impulsadas por el Ayuntamiento y por algunas entidades dirigidas
a potenciar este comercio responsable, como son el Banco del Tiempo, el Mercado de Segunda Mano, el
Mercado de Intercambio de Juguetes, el Recuprat o el Repaprat, que facilitan la recuperación de objetos y
también su reparación. Cada uno de nosotros, como consumidores, tenemos el poder de elegir. De nosotros
depende que nuestros hábitos de consumo generen una economía de proximidad beneficiosa para nuestra
comunidad, respeten el medio ambiente y sean irreprochables con los derechos humanos de todos.
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El Mercat de Pagès del Prat, que se celebra cada matí de dissabte a la pl. de Pau Casals, és
un clar exemple de consum de proximitat i de qualitat amb gran acceptació popular.

Les 4 claus
[1]
Consumir de manera
responsable vol dir
ser conscients de les
conseqüències ecològiques,
econòmiques i socials de

Consum
responsable,
sostenible,
ètic i local

les nostres compres.

[2]
Un dels fonaments del
consum responsable és
la proximitat: com més
a prop s’hagi produït un
producte, més impulsarem
l’economia local i més
energia estalviarem per
fer-nos-el arribar.

[3]
Exemples pratencs de
consum responsable són
experiències com el banc
del temps, Recuprat,
Repaprat, mercats de
segona mà i de pagès, etc.

[4]
L’Ajuntament distribuirà
quatre guies sobre
estratègies d’estalvi a la
llar, que tracten quatre
àmbits: consum, energia,
aigua i alimentació.

S’

acosten les festes de Nadal i la febre
consumista s’apodera de l’anomenada,
precisament, societat de consum. Comprar és una activitat dinamitzadora i
beneficiosa per a l’economia i la vida
comunitària, especialment si es fa en
clau local i en botigues i comerços dels
nostres barris. No obstant, el consumisme o consum excessiu i inconscient només aporta perjudicis: acumulem productes innecessaris, degradem el medi
ambient, impulsem un tipus de comerç
que no respecta les relacions justes entre països rics i pobres...
Com a resposta al consumisme ha nascut el concepte de consum responsable
o ètic, que segueix fonaments com els
següents:
[ Ser conscient de les conseqüències
ecològiques, econòmiques i socials de
les nostres compres.
[ Saber què hi ha darrere dels productes
que consumim.
[ Pensar abans de comprar i fer un ús racional dels serveis que tenim a disposició.
[ Comprar només quan ho necessitem.

EL PRAT

[ Reciclar tant com puguem.
[ Racionalitzar l’ús de l’aigua i l’electricitat domèstiques.
[ Consumir productes fabricats i/o conreats a prop de casa (km 0) i preferiblement de l’agricultura ecològica.
[ Comprar productes de comerç just.
[ Comprar a prop de casa, estalviant així
temps i despeses de transport.
Local, millor que global
Un dels fonaments del consum responsable és la proximitat: com més a prop
s’hagi produït o elaborat un producte, més impulsarem l’economia local i
s’haurà fet servir menys energia contaminant per fer-nos-el arribar. En el cas
del Prat, el consum de producte local
s’adscriu especialment a la producció
d’aliments del Parc Agrari del Baix Llobregat. El concepte “Quilòmetre 0”, aplicat en aquest cas a la gastronomia, el
tenim ja ben present.
Tot i així, cal anar amb compte de no
malbaratar els aliments que comprem.
A Catalunya, llencem 35 kg per habitant

9
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i any. El 58% dels aliments que llencem
provenen de les llars, el 26% del comerç
i el 16% de la restauració.
Trobareu informació interessant al
web http://somgentdeprofit.cat.
Per Nadal, regalar serveis
en lloc d’objectes
Fa uns anys, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona va llançar la campanya “Idees
amb aefecte”, amb l’objectiu de “desmaterialitzar” els regals. És a dir, en lloc
de regalar objectes, que sovint poden

arribar a ser una molèstia i que acabaran sent un residu, regalar serveis o presents diferents: la subscripció a un diari
digital, l’entrada a un espectacle, un rentat del cotxe, un animal de companyia
adoptat, un viatge, una festa sorpresa,
un curs, una estada en un hotel...
Consells a l’hora
de comprar
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del Prat ens dona aquests consells a l’hora de comprar:

[ Comparar preus i qualitats, tenint
en compte que els preus són lliures i
s’incrementen per Nadal
[ Demanar tiquet o factura de compra,
perquè és el document de garantia
[ Conservar els catàlegs i la publicitat,
perquè tenen el mateix valor que un contracte i se’n pot exigir el compliment
[ Els establiments comercials disposen
de fulls oficials de reclamació/denúncia/queixa i, quan tenim un problema,
és el document que serveix per adreçarse al Servei Públic de Consum

❧

El consum
responsable
al Prat
El Banc del
Temps

EL PRAT
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Des de fa un parell d’anys funciona
a la nostra ciutat l’Associació Banc
de Temps del Prat, una entitat
sense ànim de lucre en la qual les
persones intercanvien habilitats
i serveis sense que hi hagi diners
pel mig: pintar una habitació,
cosir uns pantalons, anar a fer la
compra, cuinar un àpat, reparar
una rentadora... El seu objectiu és
enfortir la xarxa social, personal
i veïnal del Prat, tot promovent
la solidaritat. Si teniu interès
a participar-hi poseu-vos en
contacte amb el Punt del
Voluntariat de les Cases d’en
Puig (voluntariat@elprat.cat ,
tel. 93 3790050, ext. 5600,
pl. Agricultura, 4).

Repaprat: abans que comprar, reparar
Un dels fonaments del consum sostenible és, si és possible, reparar els
objectes abans que llençar-los i comprar-ne de nous. Per facilitar-nos les coses,
l’Ajuntament ens ofereix el servei Repaprat, tallers gratuïts de reparació
de petits electrodomèstics i de peces de roba, guiats per experts.
Se celebren els divendres a la tarda al Punt Solidari i estan oberts a tothom.
Amb una filosofia semblant al Repaprat existeix el programa metropolità
“Millor que nou, 100% vell”. Al web www.millorquenou.cat
podem trobar establiments on reparar, comprar, donar, intercanviar
o vendre objectes. Al Prat n’hi ha un bon grapat.

El mapa de l’economia
solidària

Guies d’estratègies
d’estalvi a la llar

[ Al web www.pamapam.org trobareu
el mapa de l’economia solidària de
Catalunya, on figuren establiments
—alguns dels quals al Prat— que
segueixen els principis del consum
responsable. També podeu consultar el
web de la Xarxa d’Economia Solidària
de Catalunya (www.xes.cat ).

[ L’Ajuntament del Prat ha elaborat
quatre guies sobre estratègies d’estalvi
a la llar, que tracten quatre àmbits:
consum, energia, aigua i alimentació.
La guia de consum explica com
fer una compra conscient de roba,
electrodomèstics, oci i transport, alhora
que estalviem diners. Les guies es
poden consultar a l’apartat “Persones”
del web municipal www.elprat.cat.
A més, l’Ajuntament ha editat 5.000
exemplars de les guies, en català i
castellà, que estaran disponibles a la
Fira Avícola i, tot seguit, a l’OIAC.

Recuprat: jo no ho
vull, agafa-ho tu
Aquest servei es presta a la Deixalleria
Municipal, on podem deixar objectes que
no necessitem i que poden fer servei a
algú altre. Així prolonguem la vida dels
objectes i reduïm la producció de residus.
Els diumenges al matí podem anar a la
deixalleria i endur-nos-en allò que ens
interessi, de franc. El Recuprat rep unes
1.000 visites anuals i s’hi recuperen al
voltant de 10 tones de residus a l’any.

EL PRAT
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Mercat de segona mà
Cada primer diumenge de mes (excepte gener, juliol i agost) se celebra
als jardins del Cementiri Vell el Mercat d’Intercanvi i Venda de Segona
Mà. Si voleu muntar-hi una parada i sou del Prat, la inscripció s’obre
el dia 15 de cada mes de 10 a 15 h i té un cost de 5 €. Hi trobareu més
informació a l’apartat “Urbà / Residus i neteja” de www.elprat.cat.

Mercat d’Intercanvi
de Joguines
Una de les iniciatives més interessants
que es duen a terme al Prat és el
Mercat d’Intercanvi de Joguines, que
es fa uns dies abans de Nadal a la
pl. de Catalunya, organitzat per les
AMPA de la ciutat. En trobareu un
anunci a la pàg. 2 d’aquesta revista.
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Miguel Ángel Ochoa Oliva

Jordi Ibern i Tortosa

Prou al monopoli dels
serveis funeraris

Para lo que me queda
en el convento…

Aquest mes vam presentar dues mocions prou interessants
per als nostres veïns i per al comerç local: la de serveis funeraris i per la
creació d’una àrea d’autocaravanes. Des que la Llei del Parlament de
Catalunya 2/1997 va ser modificada a conseqüència de la Directiva Europea
2006/123/CE pel Decret Legislatiu 3/2010 (d’això ja fa poc més de 6 anys)
l’Ajuntament ha mantingut una ordenança que estava incomplint la llei.

Los que hayáis completado el título de este artículo habréis
podido conocer lo que realmente piensan los concejales que gobiernan
nuestra ciudad desde las últimas elecciones municipales. El hecho de
que, después de casi 35 años, Tejedor no vuelva a presentarse a las
próximas elecciones ha instalado al desmotivado gobierno de comunistas
y socialistas de siempre en una mezcla de desidia y preocupación por su
futuro.

Hem aconseguit que l’equip de govern accepti modificar l’actual
ordenança establint unes tarifes socialment inclusives, implicant-se en
el control del compliment, per part d’Àltima, d’ordenances i normes
municipals, promovent i facilitant la lliure competència entre funeràries
habilitades legalment i, per evitar caure en “petits errors de redacció”,
consultarà a l’Associació contra Abusos Funeraris i demanarà un dictamen
positiu a l’Agència Catalana de la Competència. Així i tot, l’equip de govern
va votar en contra d’incorporar al web municipal la informació dels serveis
funeraris, d’instar Àltima a donar informació completa i veraç des dels
serveis de gamma baixa, d’estudiar la municipalització del tanatori i d’instar
les empreses a oferir l’ús de materials sostenibles i biodegradables. El que
voten a favor a Barcelona, ho voten en contra de la ciutat que governen!
@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

No es normal que en estos últimos 18 meses nada haya
cambiado en nuestra ciudad. El equipo de gobierno ha sido incapaz de
aprobar ninguna de las propuestas del Plan de actuación municipal y no
por falta de apoyos, sino por falta de ganas. No están en lo que deben
estar. No están en solucionar nuestros problemas ni en pensar en el futuro
de nuestra ciudad y eso se nota. Para unos, como el alcalde, no existe
futuro porque han renunciado a estar en él, y para otros lo más importante
del futuro solo es saber si van a ser elegidos herederos de Tejedor.
Seguir ganando las elecciones no será nada fácil a ICV, pero los
intereses de los pratenses están por encima de todo. Si les queda sentido
común espero que dejen de pensar en el día de mañana y piensen y
trabajen por el día de hoy de nuestra ciudad.

EL PRAT
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

La Ricarda, l’edifici oblidat

Este invierno no pases frío

Fa aproximadament un mes va tenir lloc el tradicional
Aplec de la Tartana del Prat, que enguany es va celebrar a la
Ricarda. Aquest és un magnífic edifici que tenim a la ciutat sense
donar-li cap tipus d’ús, fet que no impedeix que a hores d’ara no
tinguem un pla d’usos sobre la taula. Per les seves dimensions,
aquest podria encabir diverses activitats i es podria demanar a la
ciutadania el seu parer sobre els usos que se li poden donar.

Comer o pasar frío, ese es el dilema para centenares de hogares
de nuestra ciudad. La situación de vulnerabilidad, las subidas en la tarifa de
luz y la anulación del bono social por el Tribunal Supremo hacen que este
invierno pueda ser especialmente dramático para muchas familias que no
pueden hacer frente a sus facturas. El Ayuntamiento, como garante de los
derechos de los ciudadanos de El Prat, debe hacer frente a este problema
impidiendo los cortes en los suministros, velar por el cumplimiento de la ley
24/2015 contra la pobreza energética y acompañar a las familias vulnerables,
asesorándolas para que reduzcan el gasto energético de sus hogares,
mejoren la seguridad de sus instalaciones y optimicen su eficiencia.

Nosaltres hem proposat en diverses ocasions celebrar-hi la
nostra Fira Avícola i la Fira Comercial, ja que l’espai és prou gran per
encabir la fira comercial, la zona de restauració i la Fira Avícola. Així
aprofitaríem un espai en desús i resoldríem els problemes d’aparcament
derivats de la ubicació actual de l’edifici. No obstant, la idea és que tingui
una activitat permanent, com ara ubicar-hi un Museu de la Pagesia, per
assegurar-nos que no es converteixi en un exemple més de la depredació
patrimonial que ha patit la ciutat per part dels que la governen des
de fa dècades. Enguany tornarem a trobar-nos a Cal Gana gaudint
de la nostra Fira Avícola, del Pota Blava i de la carxofa. Us desitjo
una molt bona Fira Avícola!
http://convergents.cat/elprat/

Los municipios disponen de recursos suficientes para afrontar
este problema. Desde el pasado año el Área Metropolitana de Barcelona
destina un fondo específico para hacer frente a las facturas de las familias
que por su situación sean incapaces de hacerlo. Ya son muchos los
municipios que están sensibilizados con este problema, El Prat es uno de
ellos. Por esta razón, vecino/a pratense, te pedimos que este invierno no pases
frío. Si tienes problemas para hacer frente a tu gasto energético contacta con
Servicios Sociales, ellos te asesorarán.
@GuanyemPratLlob

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Consumo responsable,
comercio local
A medida que se acercan las fiestas, las familias se preparan para
una de las épocas de mayor gasto a lo largo del año. Asociaciones, ONG y
colectivos aprovechan estos días para reivindicar el consumo responsable
porque consideran nuestro modelo de consumo insostenible desde el
punto de vista ambiental, económico y social. Si ajustáramos los hábitos
de consumo a nuestras necesidades reales y optáramos en el mercado por
opciones que favorecen la conservación del medio ambiente y la igualdad
social, contribuiríamos a cambiar un modelo económico que asocia mayor
consumo a mayor felicidad. Y puestos a ser responsables, qué mejor manera
de serlo que contribuyendo a la economía local en nuestras compras.
La buena salud de las empresas locales es importante
porque sin comercio y servicios locales no se mantiene ni se genera
empleo, y la sociedad se empobrece. Porque los pueblos se convierten
en ciudades dormitorio y sus habitantes se ven obligados a recorrer
largas distancias para acceder a los productos y servicios que necesitan.
Porque los locales comerciales se quedan vacíos y el entorno urbano
se degrada… Por eso son tan importantes nuestras decisiones: porque
recurrir al comercio y los servicios locales es consumo responsable.
@PerezJP_

Rafael Duarte Molina

Trump, com a símptoma
La sorprenent elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units
ha commocionat l’opinió pública mundial i se n’han escrit rius de tinta. Un dels
comentaris més encertats i amb més coneixement de causa l’ha expressat Bernie
Sanders, que va poder ser candidat de l’esquerra del Partit Demòcrata, que parla del
vot de la ràbia de la classe mitjana i dels treballadors blancs contra l’establishment
americà. Votants que s’han deixat seduir per un discurs anti Wall Street, anti
immigració i que, aparentment, suposava un vot de protesta contra un sistema
econòmic i polític que anteposava sempre els interessos de les elits i les corporacions
per sobre els de la gent del carrer. El discurs extremista, populista, misogin i racista de
Trump ha calat en una àmplia capa social que ho ha vist com una alternativa radical
a l’establishment encarnat en Hillary Clinton. No deixa de sorprendre que algú que
ha fet unes propostes que s’apropen a les de l’extrema dreta, i les que segurament
veurem, com abaixar els impostos als més rics, reduir encara més la protecció social
dels més vulnerables i considerar que l’atur dels treballadors és conseqüència de la
immigració, pugui ser vist com una alternativa. El discurs del replegament nacional
i etnocentrista i l’afirmació “aquells que no són com nosaltres” de Trump enllaça
directament amb altres fenòmens polítics recents, des del Brexit a l’augment de
moviments de l’extrema dreta a Àustria, Hongria, Finlàndia, Alemanya i França.
L’elecció de Trump és un símptoma més del corrent de fons que recorre els països
desenvolupats. Davant d’aquest panorama, l’esquerra ha de replantejar profundament
la seva estratègia, parlar dels problemes reals i donar-los solucions reals i no cedir en
els valors que li són propis. Com diu Sanders: “No tornarem enrere. Podeu estar segurs
que no cedirem terreny davant del racisme, la intolerància, la xenofòbia i el sexisme.
Els combatrem en totes les seves formes, en tot moment i a tot arreu on ressorgeixin”.

www.iniciativa.cat/elprat
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Gestió pública directa o indirecta?
Aquesta era la qüestió
L’últim ple vam posar sobre la taula un debat interessant i intens: la
remunicipalització dels serveis públics. Proposàvem començar únicament amb
la tornada a la gestió pública directa de la neteja dels edificis i equipaments
públics, qüestió molt assumible pel nostre ajuntament. Els arguments per
rebutjar-la van ser els mateixos de les grans multinacionals i governs que
veuen amb bons ulls les externalitzacions i privatitzacions d’allò que és públic.
No diuen que és més econòmica, comporta un major control dels serveis i
fomenta l’empoderament de la ciutadania, ni que en el marc legislatiu hi ha
4 opcions per a la gestió pública, precisament en aquest punt se centrava la
nostra moció, en els infinits models de la gestió directa. Els serveis públics
no haurien de ser cap amenaça per als drets dels treballadors, ja que els
governants han de garantir que aquests siguin dignes i donem per fet que
els treballadors de les empreses públiques (Aigües del Prat, Prat Espais i
El Prat Comunicació) tenen garantits els seus drets laborals i salarials per
aquesta corporació. És un debat profund que requereix temps i estudi, que
ha quedat truncat amb una oposició frontal per obrir-lo. D’altra banda volem
donar la mà a totes les dones víctimes de totes les violències masclistes i
exigim al govern central que torni el pressupost a les polítiques de gènere
que porta 4 anys retallant. El #25N cridarem més fort #NiUnaMenos
@SePuede_ElPrat

@podemos_elprat www.podemoselprat.info

Antonio Miguel Ruiz Redondo

¿Damos ejemplo?
¿De qué sirve hacer campañas para invitarte a comprar en El
Prat, para potenciar productos de proximidad o para impulsar el comercio
justo o social, cuando ni desde el propio equipo de gobierno se hace
caso a esta recomendación y para adquirir un simple televisor, para el
propio edificio consistorial o para el Cèntric, se recurre a un gran centro
comercial fuera de nuestro municipio? Esto que te comento no deja de ser
una pequeña anécdota en lo que viene siendo la tónica habitual desde
el Ayuntamiento a la hora de contratar servicios o comprar productos de
manera directa con empresas mayoritariamente afincadas fuera de El Prat
de Llobregat.
En el último pleno del mes de noviembre el Grupo Municipal
de Ciutadans (C’s) realizamos un ruego al gobierno local para pedir una
mayor sensibilidad a la hora de contratar productos y servicios, teniendo en
cuenta a autónomos y empresas locales que puedan ofrecer lo requerido y
respetando una calidad de servicio y un precio de mercado correcto. Estarás
de acuerdo conmigo en que la confianza en empresas o profesionales de
proximidad también ayudará a construir un modelo de ciudad solidario y a
poner un granito de arena para disminuir la tasa de paro local.
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat

desembre
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CONTRA TOT TIPUS DE VIOLÈNCIES MASCLISTES
Durant el mes de novembre s’han realitzat diverses
activitats al voltant del Dia Internacional Contra la
Violència a les Dones. Enguany, l’Ajuntament del Prat, amb
col·laboració ciutadana, ha creat una campanya basada en
frases sensibilitzadores on es visualitzen diferents tipus
de violència masclista exercida vers les dones. Quatre
joves de la ciutat han estat la cara de la campanya, que ha
animat la ciutadania a fer-se la seva i a participar amb les
seves pròpies imatges i frases sensibilitzadores. Podeu
veure totes les imatges a www. elprat.cat/dones

CLICK PER LES DONES
El 22 de novembre, en el marc dels actes contra la violència
a les dones, va tenir lloc una nova edició del “Fem un click
per les dones”, en aquesta ocasió a l’entrada de la parada
de metro Parc Nou de la línia L9, al barri de Sant Cosme.
Més de 300 persones de diferents àmbits, especialment
del món educatiu, van participar en aquesta fotografia.

EL PRAT
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RENOVACIÓ DEL CONSELL DELS INFANTS
El passat divendres 18 de novembre es va celebrar al saló
de plens de l’ajuntament la renovació del Consell dels
Infants del Prat, un òrgan de participació on nois i noies
col·laboren activament en la construcció, desenvolupament
i millora de la ciutat. A la foto es poden veure els nous
membres així com els que han deixat el seu mandat.
Trobareu més informació sobre les accions del Consell a
www.conselldelsinfants.elprat.cat i un vídeo a www.elprat.tv

L’APP DE SEGURETAT CIUTADANA, A L’ORDINADOR
L’aplicació mòbil (app) de seguretat ciutadana de la Policia
Local del Prat ja disposa d’una versió per a escriptori
d’ordinador de sobretaula, portàtil o tauleta, dissenyada
per a establiments públics, comerços, empreses i
equipaments. L’app permet comunicar un avís de forma
immediata a la Policia Local, que disposa al moment de la
ubicació de l’ordinador i de la casuística del problema.

VIDA PRATENCA

“QUINA SORT”, CAMPANYA PEL COMERÇ LOCAL

L’AIGUA REGENERADA TORNA AL LLOBREGAT
La Generalitat ha anunciat que, a principis de
2017, tornarà a aportar aigua regenerada de
la depuradora al tram final del Llobregat, amb
l’objectiu d’incrementar-ne el cabal i recarregar
l’aqüífer. Aquesta mesura ja es feia fa anys però va
quedar suspesa per la crisi ara fa uns sis anys.

Els ajuntaments del Prat, Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castellefels
impulsen, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la campanya
conjunta de promoció del comerç de proximitat “Quina sort”.
La iniciativa posa de relleu els valors del comerç local mitjançant
una marca comuna: “UrbanShopping. La compra de tota la vida,
a la teva ciutat”. Més informació a www.urbanshopping.cat
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JORNADA TOTHOM EDUCA

L’EXPOSICIÓ AERONÀUTICA ES PRORROGA
L’exposició aeronàutica “100 anys d’aviació al Prat” continua
oberta indefinidament al Centre Cultural Aeronàutic (av.
Pepa Colomer). S’hi pot arribar amb els autobusos PR2 i PR3,
prèvia demanda al conductor de fer parada a la Terminal
Corporativa - Hangar Iberia. La mostra està oberta dissabtes i
diumenges de 10 a 13.30 h i també s’hi poden fer visites concertades
de dilluns a divendres, demanant-les amb antelació a l’Ajuntament.

EL PRAT

El dissabte 12 de novembre es va fer a l’escola Jaume
Balmes la novena jornada Tothom Educa, en la qual van
participar 150 persones. La jornada va comptar amb
membres de tots els sectors de la comunitat educativa,
que van escoltar una conferència de Sílvia Blanch, doctora
en Psicologia de l’Eduació i codirectora de l’ERIFE (Equip
de recerca sobre infància, família i educació). També es va
celebrar un espai de treball en grup i s’hi van presentar
les bones pràctiques de les AMPA de les escoles Pepa
Colomer i H. Josep Tarradellas. Vídeo a www.elprat.tv
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El Prat s’adhereix al Dia de
la Ciutat Educadora...
[ El 30 de novembre se celebra el Dia
Internacional de la Ciutat Educadora,
promogut per l’AICE (Assoc.
Internacional de Ciutats Educadores)
on el Prat participa. L’educació i el
coneixement són eixos prioritaris
de l’acció política del consistori,
amb l’educació entesa com a
responsabilitat col·lectiva, on la ciutat
esdevé un espai educatiu i de valors.]

...i commemora el Dia dels
Drets Humans

EL PRAT
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[ Amb motiu d’aquesta diada, el 10
de desembre tindrà lloc al Prat una
activitat adreçada als centres educatius
de secundària, on participaran
més de 800 alumnes. L’activitat vol
sensibilitzar-los sobre la necessitat de
continuar treballant per garantir l’accés
als drets humans. Es projectarà una
pel·lícula i es farà un treball posterior a
l’aula, sobre el dret al refugi.]

El Joc de la Sargantana,
per promoure que els infants
del Prat juguin en català

La Generalitat aprova el
pla especial de l’Artesà

Se’n repartiran exemplars durant la Mostra d’Entitats
[ La Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona
ha aprovat definitivament el pla
especial urbanístic del Teatre de
l’Artesà, aprovat provisionalment
per l’Ajuntament del Prat en el ple
municipal de setembre. Es preveu que
les obres comencin abans de l’estiu
vinent i que durin uns 18 mesos.]

El Centre de Normalització Lingüística
del Prat i l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials
de l’Ajuntament han editat el Joc de la
Sargantana, basat en el tradicional joc
de l’oca però a les caselles apareixen
representats llocs i elements típics del
Prat proposats pels nens i nenes membres del Consell d’Infants.

Aquest joc s’inscriu dins la campanya “I
tu, jugues en català?”, que fomenta que
els nens i nenes juguin en català. Al Prat,
9 comerços s’han adherit a la campanya.
Durant la Mostra d’Entitats, els infants
que participin en la gimcana del Praticipa rebran un exemplar del Joc de la
Sargantana

❧

El carril bici
de la playa
se prolonga
Llegará hasta el parking
del final del paseo,
junto con un camino de
arenisca para peatones

El Ayuntamiento de El Prat ha iniciado
las obras de prolongación del carril bici
del paseo de la playa, que llegará hasta el aparcamiento del final. También se
hará un camino peatonal de arenisca. El
carril bici, que ahora acaba poco antes
del CRAM, se prolongará 1,1 km y estará
asfaltado.
Dos lagunas
La valla que separa el paseo de la playa
de la zona aeroportuaria se desplazará
unos metros hacia el interior y, además,
se crearán dos lagunas que se llenarán
naturalmente con agua del freático. A

Imagen virtual que muestra cómo quedará la obra una vez acabada. El carril bici se puede apreciar
en el extremo izquierdo de la imagen.

lo largo del recorrido se plantará vegetación propia del litoral y se instalarán
bancos, papeleras y fuentes.
Desde el carril bici y el de peatones se
harán accesos a la playa, a la altura de
las pasarelas de madera existentes, con

pasos cebra en la calzada. Los coches,
que ahora aparcan en línea, lo harán en
batería, pasando de 130 a 221 plazas de
aparcamiento.
Las obras estarán acabadas antes del
verano

❧
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La comissió de lleure
i el Pratijoc dels pirates
L’Ajuntament i 7 entitats del Prat treballen plegats

La comissió de lleure és un espai de reflexió, construcció i promoció del lleure
a la ciutat on treballen conjuntament
l’Ajuntament i 7 entitats del municipi.
Els centres d’esplai, els agrupaments escoltes i altres associacions de lleure fan
una programació estable d’activitats
durant tot l’any, diàriament o en caps de
setmana.
Aquesta intervenció educativa que es fa
en el temps lliure, fora de l’ensenyament
reglat, complementa el treball dels valors i coneixement del medi i dels recursos del territori, aportant eines molt
valuoses al desenvolupament personal
dels infants i joves, ja sigui com a participants a les activitats o com a monitors
i/o educadors. Els campaments, les rutes,
les colònies i els casals d’estiu són els

projectes més destacats d’educació en
el lleure en període de vacances.
La comissió està fent actualment una
reflexió sobre la seva tasca per tal de millorar i ampliar l’impacte de les seves iniciatives, generant projectes compartits
amb major visibilitat, sempre amb les
seves metodologies de treball pròpies.
Motor del Pratijoc
La comissió és el motor del Pratijoc,
que enguany ve carregat de sorpreses
relacionades amb el món dels pirates.
S’estan dissenyant activitats que conviden petits i grans a crear i divertir-se,
innovant amb els seus tallers, preparant
recursos que les famílies podran utilitzar
a casa, així com ampliant els coneixements sobre jocs d’arreu del món

❧

Imatge del Pratijoc de l’any passat.

EL PRAT

21
desembre

Nous tallers
per combatre
els rumors
L’Ajuntament organitzarà en els propers
mesos 18 tallers antirrumors a petició
dels instituts. Des del 2013 se n’han fet
més de 25 amb alumnes de secundària,
membres d’AMPA, associacions de comerciants, entitats juvenils i veïnals i
personal municipal, amb una participació d’unes 600 persones.
L’objectiu dels tallers és alertar de com
els rumors perjudiquen la convivència
perquè alimenten prejudicis i estereotips envers persones i col·lectius. Són
tallers impartits per especialistes on es
donen a conèixer eines per detectar

Un dels tallers antirrumors organitzats per l’Ajuntament, a l’Institut Baldiri Guilera.

els rumors i combatre’ls. Amb aquestes
accions també s’anima a les persones
participants a tenir un paper actiu com
a agents antirrumors.

Qualsevol entitat del Prat pot organitzar un taller antirrumors amb el suport
de l’Ajuntament. Més informació al mail
novaciutadania@elprat.cat

❧
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RIBERA BAIXA I ESTANY DE LA RICARDA

El projecte, impulsat per
l’Ajuntament i els instituts
Ribera Baixa i Estany de
la Ricarda, s’adreça a
alumnes de 3r i 4t d’ESO

DINAMITZAR I ORGANITZAR

L’alumnat que participi en
aquest projecte rebrà una
formació sobre com organitzar
i dinamitzar diferents
esdeveniments esportius

Nois i noies, amb armilles grogues i verdes, fent de voluntaris en una cursa a la nostra ciutat.

EL PRAT
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Aprendre i servir alhora

desembre

L’Ajuntament i dos instituts del Prat impulsen un programa d’aprenentatge i
servei de dinamització d’activitats esportives adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO
L’aprenentatge i servei (APS) és una
metodologia educativa que combina
adquirir coneixements amb donar un
servei a la comunitat. Als instituts de
secundària del Prat es desenvolupen diferents projectes d’APS, on l’alumnat es
forma mentre treballa sobre necessitats
de l’entorn amb l’objectiu de millorarlo. Les seccions d’Esports i Educació de

l’Ajuntament i els instituts Ribera Baixa
i Estany de la Ricarda han desenvolupat
l’APS de dinamització d’activitats esportives, per a 3r i 4t d’ESO.
Col·laboració en
esdeveniments
L’alumnat que hi participi rebrà una
formació sobre com organitzar i dina-

mitzar diferents activitats esportives i
col·laborarà en el desenvolupament de
diferents esdeveniments que es facin al
Prat: trobades esportives, competicions
escolars, curses, campionats, etc.
L’APS és una proposta educativa innovadora que parteix d’elements tan
necessaris com el servei voluntari i
l’adquisició de coneixements

❧
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El Ayuntamiento
contrata
a 10 jóvenes
en prácticas
Dentro del programa
de Garantía Juvenil

Las elevadas tasas de paro y las dificultades de hallar un empleo digno por
parte de las personas jóvenes son una
de las preocupaciones más importantes
de la sociedad actual y un riesgo para su
futuro.
Dificultad para hallar y
mantener un empleo
En El Prat hay unas 700 personas menores de 30 años en situación de paro, con
calificaciones tanto bajas como altas, que
quieren acceder a un primer empleo que,
una vez logrado, les cuesta mantener.

Reunión informativa con las personas jóvenes beneficiarias del programa.

El programa europeo de la Garantía
Juvenil y su aplicación en Cataluña constituye una buena oportunidad para dar
un nuevo impulso a las políticas públicas que se están aplicando para reducir
los impactos negativos del paro entre
los jóvenes y promover las oportunidades de empleo de este colectivo.
En este contexto, el Ayuntamiento de
El Prat ha obtenido del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) una

subvención de 110.000 € destinada a la
contratación en prácticas de 10 jóvenes
beneficiarios de la Garantía Juvenil, durante un periodo de 6 meses a jornada
completa.
Se trata de jóvenes de El Prat con una
formación docente elevada, que estaban en busca de su primera experiencia laboral y que adquirirán experiencia
laboral práctica en diferentes servicios
municipales

❧
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Programas
de formación
y empleo
juvenil
Desde el 2011, el Centro de Promoción
Económica del Ayuntamiento de El Prat
(CPE) desarrolla varios programas de
formación y trabajo para jóvenes, especialmente para los que tienen pocos
estudios. Estos programas combinan la
orientación y la formación con prácticas
en empresas, con resultados positivos.
En 2016, en el programa Joves per
l’Ocupació han participado 55 jóvenes
como auxiliares de comercio, de almacén, de cocina o de camarero. El 65%
han conseguido un contrato de trabajo y el 20% han decidido retornar al
sistema educativo, preparándose para

Prácticas de cocina durante uno de los cursos de formación.

graduarse en ESO o inscribiéndose a un
ciclo formativo: un balance global muy
positivo.
Preinscripción abierta

formación y trabajo. Las personas jóvenes interesadas pueden dirigirse al CPE,
c. Moreres, 48, tel. 93 478 68 78, o vía Internet: online.elprat.cat, www.elprat.
cat /empresa-comer c-i-ocupacio ,

En 2017 continuarán los programas de

adfor@elprat.cat

❧
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Cap a un nou Programa
d’Arts Escèniques i Música
Més de 70 persones del Prat han participat en cinc sessions de diagnosi i valoració,
a partir de les quals s’ha elaborat un informe que serà la base per al nou programa

EL PRAT
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Durant el darrer any s’han reflexionat i replantejat les línies d’actuació municipals en el món de
les arts escèniques (teatre, música, dansa, arts de carrer...).

El maig passat es va iniciar l’elaboració
del nou Programa d’Arts Escèniques i
Música del Prat, un procés de reflexió i
replantejament de les línies d’actuació
municipals en el món de les arts escèniques (teatre, música, dansa, arts de
carrer...), dirigit per Jaume Colomer, director de la consultoria Bissap, profes-

sor universitari i expert en l’àmbit de
les arts escèniques.
Cinc sessions obertes
Durant aquests mesos s’han celebrat
cinc sessions obertes de diagnosi i valoració, amb la participació de 74 persones, moltes de les quals formen part

activa del teixit cultural i
creatiu de la ciutat.
A partir de les valoracions
i propostes reflectides s’ha
arribat a diferents conclusions, recollides en un
informe, base de treball
dels propers mesos. Les
conclusions s’agrupen en
set eixos:
[ Considerar com a prioritat
estratègica la formació escènica i musical.
[ Potenciar els processos de
creació i producció local.
[ Oferir una programació
escènica diversa, estable i
de qualitat.
[ Promoure la màxima participació de la ciutadania
en les pràctiques escèniques i musicals de la ciutat.
[ Promoure la interacció i
cooperació entre agents
escènics i musicals.
[ Millorar les infraestructures escèniques i musicals.
[ Treballar en xarxa, de forma oberta i
col·laborativa.
A partir d’aquestes línies estratègiques s’elaborarà el nou Programa
d’Arts Escèniques i Música de la ciutat.
Trobareu el document complet a
www.elprat.cat/cultura

❧

Número 225 Desembre 2016 (activitats de l'1 al 20)

Teatre Kaddish

La Cadena
Sis creadors i creadores del Kaddish
han acceptat participar en un arriscat
desafiament. Han rebut un misteriós
objecte a partir del qual han hagut
de construir la seva pròpia proposta
escènica. Una baula de la cadena, que
aviat enllaçarà amb la resta alliberant
una multiplicitat de sentits o encadenantlos a la més desèrtica desraó.

Teatre Modern. Dissabte 10,
a les 21 h i diumenge 11, a les 19 h
Entrada: 12 €

La música
de les paraules,
amb Montserrat Carulla

Lectura dramatitzada. Un passeig per
l’amor a la vida, a l’ofici i al país amb
textos propis i de diversos autors (Josep
Palau i Fabra, Salvat Papasseit, Pere Calders,
Verdaguer, Miguel Hernández o Machado,
entre molts d’altres), amb una subtil selecció
musical i acompanyament en directe a violí i
piano, a càrrec de la Neus Soler. Una autèntica “delicatessen”.
Cal recollir les entrades per a l’espectacle a la
recepció del centre, a partir de les 18 hores

Cèntric Espai Cultural
Dijous 15, a les 19 h

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

TEATRE

Cia. Proscenio Teatro

Once upon a time in
West Asphixia, d’Angelica

Cia. Apunta Teatre

T eatre

A voz ahogada

Al 1960, al penal de Burgos, un grup de
presos polítics van escenificar de forma
clandestina una obra de teatre com a
homenatge a Miguel Hernández, poeta i
víctima d’una guerra civil terrible que va
instaurar a Espanya una dictadura militar
que va durar quasi 40 anys.

Teatre Modern. Divendres 2, a les 20 h
Cal recollir prèviament l’entrada al
Cèntric Espai Cultural

Piulades Musicals
Petit concert a la Biblioteca d’alumnes de piano
de l’Escola Municipal de Música.

Cèntric Espai Cultural
Dijous 1 i dilluns 19, a les 20.45 h

Silvia Comes en concert
II Concert Solidari de la Fundació Rubricatus

M úsica

Cèntric Espai Cultural
Divendres 2, a les 20 h. Entrada: 5 €

Molly Varlet + Fosi Barry &
Cris Buenmojo
Després de la cancel·lació per pluja del seu
concert de Festa Major, els Molly Varlet tornen
amb més ganes que mai! Tancarà la nit una
sessió a dues mans amb Fosi Barry & Cris
Buenmojo.

La Capsa. Divendres 2, a les 22.30 h
Cia. Bratislava

Oh my God Barcelona!
Nova adaptació de
l’opereta còmica “La
vie parisienne”, una
crítica satírica de
la vida burgesa i el
turisme de masses,
ambientada a la Barcelona del segle XXI.

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 4,
a les 19 h. Entrada: 12 €

Lidell
Simón Alopardi
matà els seus
pares i després
es va suïcidar.
Natacha i Rebeca
i allà decidiren
seguir el llegat de
Simón.

Centre Cívic
Sant Jordi - Ribera Baixa. Dissabte
10, a les 20 h
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre
Muntadas. Dissabte 17, a les
20.30 h i diumenge 18, a les 19 h

Entrada inversa: pagament voluntari i
al final de l’obra

New Barcelona Hayride
2016 “Special Edition”
Torna el
festival
amb els
sons
mes
vintages
de la música juvenil dels anys 50 i 60.
Aquest any en un format més reduït
però no menys festiu amb The Fuzillis with Spencer Evoy, Esther y los
Twangs, Uncle Charlie & Los Brioles i
Shake-a-Round Deejays.

La Capsa. Dissabte 10, a les 22.30 h
Entrada: 12 € anticipada i 15 € a
taquilla

Macondo + Puta Blava +
Blackswans en concert
Tres de les
bandes
residents
a La Capsa
presenten
en concert
els projectes que
han treballat durant els darrers mesos
de la mà del músic i productor Eric
Fuentes.

La Capsa
Divendres 16, a les 22.30 h

CIRC

Trobada de les
Escoletes de Circ de
Catalunya
Una jornada amb l’objectiu de
compartir experiències i maneres
de fer entre diferents escoles de
circ de Catalunya.

A partir de les 11 h, al CEM
Sagnier, tallers i mostra de
números de circ

A les 15 h, cercavil·la per

l’av. Verge de Montserrat fins
al recinte de la Fira Avícola.

A les 17 h, als Jardins de la Pau,

la cia. Elegants presenta Elegance

Dissabte 17 de desembre

Nøvak Product 2
Presentació del
segon recopilatori
d’aquest
segell
discogràfic, amb un concert de
cinc de les bandes referència de
l’escena electrònica: Juche, Tecib,
Por què Jeanette, Las Vvitch i
Malevich Line.

La Capsa. Dissabte 17, a les 22 h
Entrada: 8 € anticipada i 10 € a
taquilla (amb consumició i CD de
regal)

Club de
gastronomia amb

Maria
Dolores
Sánchez

La xef del
Centro
Extremeño
Ruta de
la Plata visita per primera
vegada les cuines del Ribera.

Centre Cívic Sant Jordi –
Ribera Baixa. Dilluns 19,
a les 19.30 h. Entrada: 4 €

NOVES EXPOSICIONS

E xposicions

Julio Julián.
Retrospectiva
Exposició a
càrrec del
Colectivo
Julio, on es
mostrarà
l’obra
pictòrica del
carismàtic
artista
d’origen
extremeny, localitzada al Prat de
Llobregat i obra convidada procedent
de Garrovillas de Alconétar,
agermanada amb la nostra ciutat.

X errades

Centre d’Art Torre Muntadas
Del 9 de desembre fins el 12 de
febrer
Inauguració: Divendres 9 de
desembre, a les 19 h

“Curs de feminisme per
microones”, amb Natza Farré i

Gemma LIaenas

Curs de feminisme exprés que
posa en evidència
el masclisme
quotidià, que
sustenta el procés
de la violència de
gènere.

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 14,
a les 19 h

ENCARA POTS VISITAR

Cèntric Espai Cultural
Fins el 10 de desembre

El fenomen
de la cacera
de bruixes es
va viure tant
a Catalunya
com a la resta
d’Europa
entre els
segles XV
i XVII.
L’exposició
ens portarà
als inicis del fenomen, a la cacera de
bruixes i als processos contra elles.

Cèntric Espai Cultural. Del 21 de
desembre fins el 25 de febrer

Inventari del retrat polític
oficial d’Ignasi Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins el 30 de desembre

Concurs Fotografia Delta del
Llobregat
Biblioteca Antonio Martín
Fins el 17 de desembre

20+20, una exposició en
xarxa a la ciutat
Escola d’Arts del Prat i Centre d’Art Torre
Muntadas. Fins el 5 de desembre

“Obrint el vestidor
de bat a bat”, amb
Pedro Dólera

El vestidor és el santuari d’un
equip i del seu funcionament
dependran en gran part els
resultats que s’obtinguin.
L’entrenador de l’AE Prat ens
convida a entrar al vestidor de
la seva mà.
Organització: TintaBlava

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 20, a les 19.15 h

Cine Club

C inema

Gran Recorregut. L’excursionisme i l’escoltisme al Prat

Per bruixa i metzinera.
La cacera de bruixes a
Catalunya

Youth/La gionivinezza

(La juventud) de Paolo Sorrentino
2015, Itàlia, França, Regne Unit, Suïssa
Idioma: islandès (VOSE)
Un director d’orquestra retirat passa les
vacances en un luxós hotel dels Alps. Una
proposta de la reina d’Anglaterra per tornar
a dirigir farà que apareguin fantasmes del
passat i el present.

Cine Capri. Dimecres 14, a les 20 h

Convocatòria de projectes
d’arts visuals /UNZIP 2017
Nova convocatòria per promoure la realització
de projectes d’art vinculats a la nostra ciutat.

Període d’entrega de propostes:
del 19 de desembre al 19 de febrer de 2017
Centre d’Art Torre Muntadas

Programació del Cine Capri

Estrena simultània de: Vaiana (2, 3 i 4) i Rogue

One: una historia de Star Wars (16, 17 i 18)

Altres pel·lícules: Animales Fantásticos y dónde
encontrarlos, etc.
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43
o a la web www.cinecaprielprat.com

LECTURA

TEATRE

L’hora del conte

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

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 3. Xim, pam, pum, sons amb

Elisabeth Ulibarri
Dissabte 10. Contes
per compartir amb
Anna García
Dissabte 17. Contes
de la granja, amb
Anna García

I nfantil

KiT (Klub Infantil Tecnològic)
Titelles interactives

Pocacosa Teatre

Dimarts 13, a les 18 h i dissabte 17, a les
10.30 h. L’hora dels nadons: Ioga amb família

amb Tere Puig

Laboratori de lectura en família
Els contes més sentits, a través dels sentits
amb Marta Roig
Activitat adreçada a famílies amb infants entre
4 i 9 anys
Viu una experiència única per descobrir en
família la màgia dels llibres

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 15, a les 18 h. Cal inscripció prèvia

El carreró de les bruixes
Un lloc màgic on s’han
instal·lat
totes les
bruixes i on
per poder-hi
viure has de
ser bruixa
professional!
Organització: Grup Xarxa Prat

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

Recomanat
per a nois i
noies, de 9 a
12 anys
Fem un ninot
amb mitjons,
combinant
elements electrònics, leds de colors i
altres materials.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dijous 15, a les 17 h

Cal inscripció prèvia

Taller del dimecres

TALLERS

Art en família

Viatge a l’espai amb Viajelogía
Un viatge a altres mons, jugant amb l’espai
físic i el buit.
Activitat recomanada per a nens i nenes de 4
a 9 anys, acompanyats d’adults

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 11, a les 11.45 h

Recomanat per a nens i nenes de 4 a
8 anys
Postals pop-up, amb Stella Rubio
Farem postals divertides i originals
per felicitar el Nadal.

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 21, a les 18 h
Cal inscripció prèvia

Cal inscripció prèvia

JOCS

Mostra de robòtica

Racó del Joc:

Trobada al voltant de la robòtica, on es
mostraran projectes i treballs de robòtica
desenvolupats per joves al Centre Cívic
Sant Jordi – Ribera Baixa i a diferents
centres educatius de la ciutat. També
demostració de vol de drons i taller de
construccions robòtiques amb Little Bits.

Fem galetes per rebre les festes!
Espai familiar. Cal Inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 3
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

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dijous 1, a les 18 h

Activitats de lleure
del mes de desembre

DIMECRES 14
Fira de Santa Llúcia

Com ja s’apropa el Nadal farem
un passeig per la tradicional
fira de Santa Llúcia, a peu
de la catedral de Barcelona, i
visitarem les diferents parades
de motius nadalencs i artesania.
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades
Preu: 3 €

DIJOUS 15
Inauguració del Pessebre a la
plaça de la Vila

Inauguració oficial del pessebre fet per la gent
gran i fira de productes artesans. A les 18 h

DISSABTE 17
Masterclass de Zumba

Activitat inclosa a la programació de la 43a Fira
Avícola de la Raça Prat. A l’aire lliure adreçada a
tothom que vulgui participar.
A les 11.30 h. Al recinte Firal Cal Gana
Entrada lliure

DIMARTS 20
Festa de Nadal per la Gent Gran

Ball amb orquestra a l’Equipament Delta del
Llobregat. A les 16.30 h. Entrada lliure

DIMECRES 21
CINEMA: “Nuestro último verano en
Escocia”
El Doug i l’Abi són dos pares normals amb
tres fills encantadors però molt excèntrics.
Cinema Capri, a les 19 h
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

Nuevo modelo deportivo
para la gimnasia rítmica
Tres entidades se comprometen en un proyecto común

La gimnasia rítmica es un pilar básico del
modelo deportivo en edad escolar de
El Prat, con más de 250 chicas que participan en Juegos Escolares y competiciones federativas. Hace un año y con el
objetivo de consolidar este deporte, el

Ayuntamiento creó una mesa de trabajo
con entidades y técnicos para establecer las líneas de un modelo deportivo
de calidad y sostenible. Con el consenso
de todas las entrenadoras se ha definido
una metodología técnica que determina

los valores deportivos, niveles, objetivos,
contenidos, horas de entrenamiento,
programación de competiciones y sistemas de evaluación.
También ha mejorado la coordinación
entre las entidades, especialmente entre
el Club Escola Rítmica Prat, la Associació
de Gimnàstica Rítmica Ribera Baixa i el
Club Rítmica Mar Prat, que han iniciado un proceso de gestión conjunta que
a partir de enero se consolidará con la
creación de un único equipo federado
con deportistas de las tres entidades y
una hoja de ruta para consolidar un proyecto de gestión común

❧
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FLAIXOS D’ESPORTS

GRAN PARTICIPACIÓ A LA MITJA MARATÓ DEL PRAT
El 6 de novembre passat es va celebrar
la 4a Mitja Marató del Prat i la cursa de
5 km, organitzades pel club Pratenc
AA amb la direcció tècnica de Món
Runners. Al voltant de 1.200 corredors
van participar en totes dues proves,
una gran participació. El guanyador
de la Mitja va ser Carles Castillejo, amb
1 h 9’ 59”, mentre que la corredora
més ràpida va ser Arantxa Suau, amb
1 h 29’ 9”. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT

32
desembre

16

CURSA SOLIDÀRIA “RUNNING 1900” DEL RCD ESPANYOL
El 13 de desembre es va celebrar la segona edició d’aquesta
cursa solidària, que enguany ha donat els beneficis a la
Federació Catalana de Malalties Minoritàries. La cursa, amb
arribada al terreny de joc de l’estadi de l’Espanyol, va discórrer
en paral·lel al riu Llobregat, en bona part dins el terme
municipal del Prat. Hi van participar més de 1.800 persones en
les diverses modalitats de la cursa. Vídeo a www.elprat.tv

NOU ÈXIT DE LA CURSA PER LA VIDA
La Cursa per la Vida va celebrar el 20 de novembre passat
la seva 12a edició, en una matinal carregada de solidaritat
i esport. La prova, organitzada per la Junta Local de
l’Associació Espanyola contra el Càncer, va comptar amb
la participació de prop de més de 1.200 persones i va
recaptar més de 13.000 euros. Vídeo a www.elprat.tv

FLAIXOS D’ESPORTS

EQUIPS DE L’AE BÀSQUET PRATENC
L’AE Bàsquet Pratenc ha presentat els seus equips per a la temporada 2016-2017 al pavelló del CEM Julio Méndez. Enguany,
el club presenta 10 conjunts que van des dels més petits, que són el grup de psicomotricitat, fins als equips sèniors. L’equip
més destacat és el sènior femení, que la temporada passada va assolir l’ascens de categoria i que enguany debuta a Segona
Catalana. Per la seva banda, el sènior masculí s’ha renovat completament aquest any amb l’objectiu de poder lluitar per l’ascens
en les properes temporades. Els 10 equips de l’AE Bàsquet Pratenc signifiquen prop de 150 jugadors i jugadores al club.

NOVA TEMPORADA DELS JOCS ESPORTIUS
ESCOLARS DE FUTBOL SALA
Ha començat una nova temporada
dels Jocs Esportius Escolars de
futbol sala i futbol 7, amb un total
de 73 equips. A futbol sala juguen
652 infants de les escoles del Prat,
dels quals 632 són nens i 20 nenes. A
futbol 7 hi juguen 77, tots ells nens.
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COMERÇ LOCAL

desembre’16

desembre’16

info@elpratcomunicacio.com

