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L’Ajuntament complirà el 97,7 %
del Programa d’Actuació Municipal
El PAM 2016-2019 recull els principals eixos i objectius de l’equip de govern
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[ Ambulàncies
061
[ Bombers Prat
933791081
[ Policia Local Urgències
092
[ Policia Local
934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències
088
[ OIAC-Oficina d’Informació
i Atenció Ciutadana 933790050
[ Aeroport
902404704
[ Aigües del Prat
934793535
[ Arxiu municipal
934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà
936400867
[ CAP Disset de Setembre 933795422
[ CAP Doctor Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via
933704101
[ Cases d’en Puig,
933790050
Serveis de Ciutadania
ext. 5600
[ CEM Estruch
933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez
934787660
[ CEM Sagnier
934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic
Jardins de la Pau
934782141
[ Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural
Torre Balcells
933790064
[ Centre d’Art
Torre Muntadas
934782237

[ Centre d’Urgències d’Atenció
Primària-CUAP Disset
de Setembre
933703018
[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL)
933790050
[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE)
934786878
[ Cèntric Espai Cultural
934792968
[ Correus
933790199
[ Deixalleria
933790273
[ DNI tramitació
933703902
[ El Lloro, Serveis de
Joventut
934785077
[ El Prat Ràdio / elprat.tv 934785360
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
934787283
[ Escola d’Arts
933708501
[ Gas Natural (avaries)
900750750
[ Jutjat de guàrdia
935519004
[ La Capsa
934785108
[ La Porta del Delta
933741379
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
934786221
[ Oficina Municipal
933790050
d’Informació de Sant Cosme ext. 5900
[ Oficina de Recaptació
934729243
[ Oficina de Treball
de la Generalitat OTG
933794863
[ Informació al Consumidor
(OMIC)
933790050
[ Prat Espais
933705054
[ Recollida gratuïta
d’estris vells
934794544
[ Tanatori
934782676
[ Taxis
933701611
931131006
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E

l Programa d’Actuació Municipal recull el compromís del govern amb la ciutat. Sobrepassat l’equador del mandat,
més de la meitat de les accions del PAM estan executades i la resta estan en procés d’execució. Assolirem en més
d’un 95 % el compliment dels projectes i accions a què ens vam comprometre per a aquests 4 anys de mandat.
Entre els compromisos hi ha qüestions transcendents com el desenvolupament del projecte Educació, Cultura
i Comunitat com a eina de transformació social, dirigida a construir una comunitat que garanteixi la igualtat
d’oportunitats, la creativitat i l’esperit crític. Un altre deure d’aquest mandat és seguir treballant per reforçar
l’atenció integral i el suport a les persones més vulnerables i el seu entorn, per tal de cobrir les seves necessitats
bàsiques. És prioritari impulsar l’economia local amb ajudes directes a les empreses que contractin treballadors
en atur, donar suport a les persones aturades, impulsar la formació i la innovació, i estimular l’economia social i
cooperativa.

El PAM recull el nostre
compromís de treball en
polítiques de progrés que
ens permetin avançar de
manera més justa i eficaç per
millorar les condicions de
vida de la ciutadania i per fer
un Prat millor.

S’està treballant en el teatre de l’Artesà, que ha de ser l’element nuclear del projecte d’arts escèniques; en la
construcció d’un nou centre cívic i d’un nou institut, i en la reurbanització de l’avinguda de la Verge de Montserrat,
amb dos aparcaments subterranis. També treballem per facilitar l’accés a un habitatge digne a qui ho necessiti,
afavorint la disponibilitat d’habitatges de lloguer i incrementant el parc d’habitatges municipals. Finalment,
mirem de fer un conveni amb la Generalitat per a la construcció d’una nova residència per a gent gran i un centre
de dia públics, tot i que fins avui no ha estat possible.
El PAM recull el nostre compromís de treball en polítiques de progrés que ens permetin avançar de manera més
justa i eficaç per millorar les condicions de vida de la ciutadania i per fer un Prat millor.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Balanç del PAM (Programa
d’Actuació Municipal)

E

l Programa de Actuación Municipal recoge el compromiso del gobierno con la ciudad. Sobrepasado el ecuador
del mandato, más de la mitad de las acciones del PAM están ejecutadas y el resto están en proceso de ejecución.
Lograremos en más de un 95 % el cumplimiento de los proyectos y acciones a que nos comprometimos para
estos 4 años de mandato.

El PAM recoge nuestro
compromiso de trabajo en
políticas de progreso que nos
permitan avanzar de manera
más justa y eficaz para
mejorar las condiciones de
vida de la ciudadanía y para
hacer un Prat mejor.

Entre los compromisos hay cuestiones trascendentes como el desarrollo del proyecto Educación, Cultura y
Comunidad como herramienta de transformación social, dirigida a construir una comunidad que garantice la
igualdad de oportunidades, la creatividad y el espíritu crítico. Otro deber de este mandato es seguir trabajando
para reforzar la atención integral y el apoyo a las personas más vulnerables y su entorno, con el fin de cubrir
sus necesidades básicas. Es prioritario impulsar la economía local con ayudas directas a las empresas que
contraten trabajadores en paro, dar apoyo a las personas paradas, impulsar la formación y la innovación, y
estimular la economía social y cooperativa.
Se está trabajando en el teatro del Artesà, que debe ser el elemento nuclear del proyecto de artes escénicas;
en la construcción de un nuevo centro cívico y de un nuevo instituto, y en la reurbanización de la avenida de la
Verge de Montserrat, con dos aparcamientos subterráneos. También trabajamos para facilitar el acceso a una
vivienda digna a quien lo necesite, favoreciendo la disponibilidad de viviendas de alquiler e incrementando
el parque de viviendas municipales. Finalmente, tratamos de hacer un convenio con la Generalitat para la
construcción de una nueva residencia para personas mayores y un centro de día públicos, aunque hasta la
fecha no ha sido posible.
El PAM recoge nuestro compromiso de trabajo en políticas de progreso que nos permitan avanzar de manera
más justa y eficaz para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y para hacer un Prat mejor.
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Les 4 claus
[1]
El Programa d’Actuació
Municipal recull els
principals eixos, objectius
i accions de l’equip de
govern municipal, integrat

EL PRAT

6

febrer

18

Alt grau de
compliment del
PAM 2016-2019:
53,88 % d’accions
executades i
43,84 % en
procés
L’Ajuntament del Prat ha elaborat un
balanç del grau de compliment del
Programa d’Actuació Municipal (PAM)
2016-2019 a mitjan mandat actual (juny
del 2017). El PAM és un document que
recull els principals eixos, objectius i accions de l’equip de govern municipal,
integrat per ICV-EUiA i el PSC, per al present mandat.
Podeu consultar el contingut complet
del PAM i el seu estat d’execució al web
www.elprat.cat/pam.
El PAM 2016-2019 s’articula en cinc
eixos que inclouen 18 línies d’actuació,

83 objectius i 219 accions. El balanç revela que, a juny del 2017, el 53,88 % de
les accions previstes al PAM ja havien
estat executades o en funcionament, el
43,84 % estaven en procés d’execució i
el 2,28 % restant no es podran realitzar
en aquest mandat per diferents motius.
Això significa que al final d’aquest mandat s’hauran complert el 97,72 % de les
actuacions previstes.
Tot seguit s’exposen les principals
dades del balanç, dividides per eixos
d’actuació, així com les actuacions més
significatives —no pas totes— :

per ICV-EUiA i el PSC,
per al present mandat.

[2]
El PAM 2016-2019
s’articula en cinc eixos
que inclouen 18 línies
d’actuació, 83 objectius i
219 accions, la immensa
majoria de les quals estan
executades o en procés.

[3]
A mitjan mandat —juny del
2017— ja s’havien executat
més de la meitat de les
accions previstes en el PAM.

[4]
Es pot consultar el
contingut complet del
PAM i l’estat d’execució a
www.elprat.cat/pam.

EIX 1.
Una ciutat cohesionada. El Prat
de les persones (drets, igualtat,
habitatge, salut, esport,
convivència...).

Executat
[ Alimentació garantida. Dins d’aquest àmbit destaquen
assoliments com assegurar que tots els infants del Prat tinguin
garantida l’alimentació fora de l’horari escolar, així com el
servei d’àpats a domilici per a persones grans que viuen soles.
Així mateix, s’ha consolidat el Punt Solidari (servei distribució
d’aliments a famílies que en necessiten), que aquest any canviarà
d’ubicació i adoptarà un model de botiga solidària.
[ Activitats extraescolars i de lleure. S’han incrementat
els ajuts per a infants i joves per a activitats extraescolars i d’estiu,
que han passat de 249 ajuts l’any 2015 a 1.589 el 2017. Igualment,
està en funcionament el programa de lleure per a persones amb
discapacitat.
[ Esport per a infants i adolescents. S’han ampliat les
places del Club Esport Jove per a adolescents, alhora que es
desenvolupa el catàleg d’activitats esportives en edat escolar,
tant les extraescolars dels centres educatius com les de clubs
esportius.

Executat
57,45 %
En procés
38,30 %

No es podrà
realitzar
4,25 %

En procés
[ Pobresa energètica. Programa estable per afrontar
la pobresa energètica (assessorament i garantia de
subministraments a famílies sense recursos).
[ Habitatge. L’Ajuntament projecta la construcció de dos
edificis amb 100 i 60 habitatges de lloguer a l’Eixample Sud.
També s’impulsen, amb les entitats financeres, acords de cessió
o de venda de pisos buits per sota del preu de mercat, amb la
imposició de sancions en determinats casos.
[ Salut. Elaboració del Pla Local de Salut, amb l’objectiu de
millorar la qualitat de vida de la població.
[ Horts urbans . Ampliació dels 50 horts urbans amb 40 o 50
de nous. A banda, cal recordar que existeixen 112 horts lúdics per
a gent gran.

EL PRAT
Executat
44,44 %

EIX 2.
Una ciutat que formi
persones millors. El
Prat, per l’educació i la
cultura.

Executat
[ Educació. Ampliació i coordinació dels projectes
d’Aprenentatge i Servei, en què l’alumnat participant aprèn
treballant en necessitats reals de la societat. També s’han impulsat
programes de reforç educatiu en el marc del Pla Educatiu d’Entorn,
on, entre altres actuacions, aquest curs s’han organitzat 21 tallers
de suport a 14 centres educatius amb prop de 300 participants.
[ Joventut. Desplegament del projecte d’intervenció
socioeducativa amb joves al medi obert, amb quatre educadors/
es que treballen amb els joves a les tardes, quan són fora de
l’institut. També s’han reforçat els programes d’ocupació juvenil,
amb el pla europeu de Garantia Juvenil, amb la contractació d’una
insertora i en el qual participen prop de 1.000 joves del Prat.
[ Cultura popular. S’ha creat el Centre de Cultura Popular, a La
Nau, que agrupa a les entitats pratenques d’aquest àmbit.
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En procés
52,78 %

En procés

No es podrà realitzar
2,78 %

[ Educació, Cultura i Comunitat. Aquest és el nom d’un
ambiciós programa que implica la ciutadania i el conjunt d’agents
educatius, culturals i socials del Prat. L’objectiu d’aquest programa
és contribuir al desenvolupament cultural de les persones del
Prat al llarg de la vida, com a motor de transformació social. Dins
d’aquest programa s’està realitzant, per exemple, el projecte de
reforç de l’anglès als instituts (grups de conversa, auxiliars nadius...).
[ Nou institut. L’Ajuntament transformarà l’antiga escola del
parc (Fondo d’en Peixo) en un nou institut. L’inici de les obres és
imminent i la previsió és que entrei en servei el curs 2019-2020.
[ Equipaments cívics i culturals. Construcció del nou
teatre de l’Artesà, que ve acompanyat d’un nou projecte de les
arts escèniques a la ciutat; creació del nou Centre Cívic Palmira
Domènech i elaboració d’un programa d’usos per a l’edifici de la
Granja de la Ricarda.

18

Executat
60 %

EIX 3.
Una ciutat emprenedora. El Prat
de l’ocupació i el dinamisme
econòmic.

En procés
40 %

Executat
[ Ocupació. S’han incrementat els recursos per als plans locals
d’ocupació d’interès social adreçats a persones en risc d’exclusió
i s’han consolidat els serveis d’atenció a persones en situació
d’atur de llarga durada. També s’han establert acords amb les
associacions empresarials per promoure l’activitat econòmica i la
creació d’ocupació de qualitat.
[ Economia social i cooperativa. S’ha posat en marxa el
pla director d’aquest model econòmic a la ciutat.
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En procés
[ Empresa. S’ha iniciat la posada en marxa de l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa i d’una plataforma d’informació i
observatori econòmic.

[ Autònoms. Inici del Pla integral de suport al treball autònom,
amb mesures de formació, assessorament i subvencions
públiques a la posada en marxa del projecte empresarial.

[ Producció cultural. Pla director pel foment d’activitat
econòmica en l’àmbit de la producció cultural i artística.

[ Comerç. S’ha ampliat i consolidat la xarxa d’establiments
comercials “El Prat, comerç de qualitat”.

[ Comerç. Es continuarà treballant en l’elaboració del Pla
Estratègic del Comerç del Prat.

Executat
43,24 %

EIX 4.
Una ciutat sostenible. El
Prat més humà i respectuós
amb el medi ambient
(energia, canvi climàtic,
urbanisme, mobilitat,
territori...).

En procés
56,76 %

En procés
[ Verge de Montserrat. Nova urbanització i construcció
de dos aparcaments municipals subterranis al tram central de
l’avinguda.
[ Carretera de la platja. Propera urbanització del tram
situat davant de la Granja de la Ricarda, seguint el model de carrils
segregats per a vianants i ciclistes. També s’il·luminarà el camí fins
a la platja.
[ Connexió viària del polígon Manso Mateu amb la C-31
(autovia de Castelldefels).

Executat
[ Passeig de la platja. S’ha prolongat fins a l’aparcament del
final, amb carrils segregats per a vianants i ciclistes.
[ Granja de la Ricarda. Urbanització de l’entorn de l’edifici.
[ Carril bici al carrer del Coronel Sanfeliu.

[ Neteja viària i recollida de residus. Entrada en servei de
la nova contracta municipal, que incorporarà millores respecte de
l’actual.
[ Eficiència energètica. Millores a tots els edificis municipals
—significativament, les escoles— amb l’objectiu de reduir els
consums i implementar bons hàbits.

EIX 1.

EIX 4.

EIX 5.
EIX 3.
EIX 2.

Executat
63,64 %

EIX 5.
Una ciutat participativa. El Prat,
transparència i bon govern
(participació ciutadana, rendició
de comptes...).

EL PRAT
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En procés
36,36 %

Executat
[ Pressupostos participatius. S’ha desenvolupat un
procés de participació ciutadana per determinar anualment la
destinació d’una partida pressupostària concreta per a projectes
de manteniment i inversions.
[ Portal de transparència. S’ha posat en fucionament
aquest portal web, que permet a tothom conèixer què s’ha fet
i en què s’han gastat els diners públics, i el resultat que se n’ha
obtingut.
[ www.elprat.cat. Posada en marxa del nou web municipal,
en el marc de la nova estratègia digital de l’Ajuntament.
[ Contractació social i ètica. S’han inclòs clàusules socials
i ètiques a tots els processos de contractació pública, referents a
la normativa sociolaboral, la igualtat entre dones i homes, l’ús del
llenguatge no sexista, els drets de les persones amb discapacitat
i l’accessibilitat universal, la transparència i bon govern, la
transparència fiscal i la prohibició d’activitats il·lícites.

En procés

[ Reglament municipal. S’ha aprovat un nou reglament
orgànic municipal (ROM) basat en els principis de transparència i
bon govern.

[ Transparència. S’està treballant en la definició de
l’estratègia i el pla d’acció del nou model de l’Administració, basat
en les dades, la transparència, la participació, la innovació i el bon
govern.

febrer
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Jordi Ibern i Tortosa

Miguel Ángel Ochoa Oliva

L’alternativa republicana:
6.228 gràcies

A pesar de todo, puede
ser un gran año

Hem acabat l’any guanyant en unes eleccions il·legítimes marcades
i convocades per l’article 155. Des del Govern espanyol pensaven que
fent-ho d’aquesta manera podrien guanyar. Ho lamento per ells, però la
voluntat popular demana avançar cap a la República per majoria absoluta.
Al Prat, ERC ha estat una de les forces polítiques més votades, amb 6.228
vots. D’entrada, donar-vos les gràcies a totes i a tots els que vau votar pel
republicanisme i agrair-vos la vostra confiança. Ara, mentre es compon
un altre govern republicà a la Generalitat, al Prat tenim molta feina. Amb
els vostres vots ens heu marcat l’objectiu d’enfortir el republicanisme
d’esquerres a les properes eleccions municipals del 2019. Som l’alternativa
al Govern local actual i ho demostrarem amb bones pràctiques que faran
que sigui real la premissa que diu que “el poble mana i el Govern obeeix”.
Ho farem amb la participació ciutadana des de cada racó de la ciutat. Ara
és el moment de fer créixer el republicanisme al Prat i de decidir quina
ciutat volem construir dins el nou país que ens espera. Al 2019, igual que al
1931, la pressió social ha de fer que des del municipalisme implementem la
República; lluitem contra la injustícia social, la precarietat laboral, els preus
de l’habitatge, la pobresa, la discriminació, i seguim lluitant pels drets de les
dones; en definitiva, per poder construir una ciutat millor! T’hi apuntes?

Entramos en el último año completo de la legislatura municipal.
Este 2018, para nuestra desgracia, estará marcado nuevamente por la
inestabilidad creada por un gobierno independentista más preocupado
por crear su “República catalana” que por solventar los problemas reales
de los ciudadanos. Las listas de espera en sanidad, el desempleo o la
educación continuarán estando en segundo plano de un procés que
sólo ha traído fractura social y pérdidas económicas. En nuestra ciudad,
este año estará marcado por nuevas obras, además de las grandes ya
iniciadas. Así, veremos cómo se levanta una y otra vez la ciudad para
intentar, con el dinero de todos, revalidar en las próximas municipales un
pacto de gobierno de ICV y PSC. A esto hay que sumar el problema que
tiene el actual equipo de gobierno: Tejedor, en 2019, se va, por lo que
esta pérdida la tienen que compensar con más publicidad y más obras,
la mayoría de las cuales deberían haberse realizado ya hace años. Esta
manera de actuar es un error. Este ayuntamiento tiene recursos para
intentar fomentar la mejor política social y de ciudad, la creación de
empleo estable y de calidad. Durante este año presentaremos propuestas
para que más empresas vengan a El Prat; espero que para ellos esto
también sea importante.

@ERC_ElPrat

@jordi_ibern

Esquerra El Prat

Tel. 653 936 713
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Immaculada Llopis Climent

Cristina Simón Molina

El mur

Presupuestos 2018

Si hi ha alguna cosa que està condicionant de forma rellevant
la vida de la ciutat és la reforma de l’avinguda de la Verge de
Montserrat. És una de les obres més grans que s’han fet mai al Prat.
Davant d’això, l’equip de govern de la ciutat treu ferro al tema i
relativitza el gran impacte que aquestes obres estan tenint sobre
els ciutadans. Una de les primeres afectacions directes és a la
mobilitat; el gran mur de metall que divideix la ciutat en dos
obliga molts ciutadans, també la gent gran, a fer llargues voltes
per travessar el carrer.

Un año más llega la aprobación de los presupuestos municipales a
nuestro plenario, un año más seguimos apreciando su forma continuista y su
elaboración sin el menor atisbo de interés por las sensibilidades de los grupos
de la oposición. Pero este año nuestro grupo municipal ha decidido cambiar su
sentido del voto, y nuestra hasta ahora abstención, tornarla en voto contrario.

La segona afectació important recau sobre els comerciants de
l’avinguda i de les seves proximitats. Molts d’ells ens han transmès la
seva preocupació per la important caiguda de les vendes que estan patint
per causa de les obres, fet que s’ha notat a la campanya de Nadal. Fins
i tot, alguns han hagut de tancar. Davant d’aquesta situació, l’equip de
govern únicament els planteja algunes bonificacions tributàries, que no
compensaran ni de lluny les seves pèrdues. Demanem a l’equip de govern
que prengui mesures reals per compensar els perjudicis que estan patint
els ciutadans i comerciants a causa de l’obra. És qüestió de justícia.
http://convergents.cat/elprat/

No ofreceremos apoyo a unos presupuestos que para nosotros
carecen de lógica en su capítulo de inversiones, y no nos referimos a esos
600.000 euros que irán destinados a la formación de un parque de viviendas
público —que aprovechamos desde aquí para agradecerles que hayan
entrado en consideración—, sino a esos 14 millones de euros que irán
destinados al conflictivo proyecto del teatro de l’Artesà y a la creación de dos
parkings de pago en la avenida Verge de Montserrat, que tantos quebraderos
de cabeza están trayendo a los pequeños comerciantes de la zona. Creemos
que ese 75 % del total presupuestario en inversiones estarían mejor
invertidos en la adecuación de la ciudad para una accesibilidad universal,
en mejorar la eficiencia energética de edificios y alumbrado público, en
crear sistemas de movilidad sostenible y saludable dentro de nuestra
ciudad... En resumen, invertir en aspectos que nos afectan a todos.
@GuanyemPratLlob

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Juan Pedro Pérez Castro

Rafael Duarte Molina

Gràcies

Volver a gobernar

Les passades eleccions del 21D van albirar uns resultats que
poc o gens han canviat la situació de bloqueig que viu el país, agreujada per
la situació d’alguns càrrecs electes, com ja sabeu, a la presó o a l’estranger.
A escala local, els socialistes hem tornat a ser la segona força, sumant
1.032 vots als que vam obtenir a les anteriors eleccions del 2015. A totes
i tots, gràcies per la confiança dipositada en el projecte encapçalat pel
Miquel Iceta. Amb tot, no podem considerar satisfactori el resultat obtingut
pel PSC a Catalunya, atenent a les expectatives que presentava un projecte
integrador de país basat en l’acord, la negociació, el diàleg i el pacte.

El resultado de las elecciones al Parlament ha dejado las cosas
de manera parecida a como estaban: una situación política inestable, con
dos bloques que se marcan y se anulan mutuamente. Los acontecimientos
vividos evidencian la inexistencia de cualquier mayoría social clara capaz
de imponer y liderar, por sí misma, un proyecto viable y realizable. En ese
contexto, parecería imprescindible la negociación para llegar a mayorías
transversales capaces de alcanzar acuerdos, eso sería lo normal, pero en la
política catalana lo normal tiende a ser excepcional. Todo hace sospechar
que volveremos a vivir nuevos episodios de funambulismo parlamentario;
es probable que tengamos un nuevo gobierno que dedicará sus energías
al siguiente movimiento procesista; en fin, una nueva etapa en la que la
acción política dedicada al gobierno real puede brillar por su ausencia. En el
momento de redactar estas líneas, ninguna de las incógnitas que menciono
se han aclarado. Sea cual sea el resultado, sería deseable la formación de
un gobierno real y efectivo que, sin renunciar a sus objetivos ideológicos,
sea capaz de gobernar para ofrecer soluciones reales a la situación en la
que se encuentra el país. No podemos permitirnos otro periodo de bloqueo,
confrontación y permanente incertidumbre. Es imprescindible tender
puentes, llegar a acuerdos, solucionar problemas y dar salidas posibles.

El nostre ha estat un avenç modest, i davant la possibilitat
de la majoria independentista per formar govern, els socialistes tornem
a reclamar que aquest actuï d’acord amb la llei i pensant en tots els
catalans i les catalanes. Així, mantindrem la posició de defensar
la recerca de solucions acordades, perquè estem convençuts que
segueix sent el més recomanable per al país. Només una proposta
de respecte per totes les idees, de respecte per les institucions i
de respecte a la llei pot treure’ns a tots plegats del carreró sense
sortida en què sembla haver-se instal·lat la política catalana.
@PerezJP_

www.iniciativa.cat/elprat
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Sandra Patricia Daza Puente

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Las listas de espera matan

12.955 gracias

Con este nombre, las diferentes organizaciones en defensa de la
salud pública de todo el estado llaman a la movilización de la ciudadanía
para denunciar esta situación. Tras prácticamente una década de recortes,
que ha supuesto, por ejemplo, el cierre de plantas completas y quirófanos
en nuestro hospital de referencia, Bellvitge, o la reducción de personal en
nuestros Centros de Atención Primaria (CAP), hacen que el sistema público
de salud colapse y se vea incapacitado de atender a toda la población que lo
necesita (y que paga a la Seguridad Social) provocando largas listas de espera
quirúrgicas y diagnósticas. Los territorios en que el grado de privatización de
la sanidad es mayor, como Catalunya o Madrid, son precisamente los que
encabezan este vergonzoso ranking, empujando al Sistema Sanitario Público
hacia la mercantilización, transformando lo que es (o era) un Derecho luchado
y conseguido desde la ciudadanía y valorado incluso internacionalmente,
en un negocio privado muy rentable que, de no frenarse, en poco tiempo
no será ni universal ni gratuito ni de calidad. Es tarea de todas y de todos
defender la salud y la sanidad pública, apoyar a todas las personas que se
ha rebelado y ser parte de la rebelión contra la privatización de la Sanidad
Pública: con las/os profesionales precarizadas/os, con las/os pacientes
precarizadas/os, con la ciudadanía precarizada. #LasListasDeEsperaMatan

El pasado 21 de diciembre Ciudadanos ganamos las elecciones
en El Prat con un resultado histórico gracias a tu generosidad. Con una
gran participación, uno de cada tres votos fuer de color naranja. Gracias
por darnos de nuevo la oportunidad de volver a ganar unas elecciones
en El Prat de Llobregat con un resultado que, si fuese extrapolado a unos
comicios municipales, marcarían el fin de la desgastada etapa tejedoriana y
el inicio de una nueva era de ilusión y oportunidades.

@SePuede_ElPrat

@podemos_elprat www.podemoselprat.info

Dentro de poco menos de año y medio, y por primera vez
después de casi 40 años, en El Prat habrá una alternativa de gobierno
real que oxigene a un encorsetado, caduco y poco imaginativo modelo
de ciudad, últimamente gestado más desde los despachos que a pie
de calle. En Ciudadanos, y gracias a este enorme respaldo de confianza
recibida, pensamos que disponemos de una doble oportunidad: por un
lado, contribuir a construir un proyecto que permita conseguir mayorías
constitucionalistas que hagan frente al independentismo desde los propios
ayuntamientos y, por otro, impulsar en El Prat un nuevo modelo de ciudad
de futuro, ilusionante, moderno y participativo, que nos permita disponer
de unos de los mejores espacios vitales de convivencia de toda Europa.
@antoniomiguelrr

@Cs_ElPrat
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VIDA PRATENCA

LLAURAT DE FINQUES MUNICIPALS
L’Ajuntament del Prat ha llaurat dues finques agrícoles de
titularitat municipal situades a la marina de Cal Nani. Amb
aquesta actuació s’evita el creixement de la vegetació i la
presència d’espècies faunístiques nocives per als conreus
veïns, com conills i faisans. El llaurat dels camps, que es
fa un parell de cops l’any, també afavoreix la presència
d’espècies pròpies d’espais oberts més escases al delta,
com les daurades, els torlits o les fredelugues.

El cranc blau americà (Callinectes sapidus), una espècie
invasora, ha arribat als espais naturals del Prat, després que
fos detectat per primera vegada a Catalunya l’any 2012 al
delta de l’Ebre. Hores d’ara, aquest crustaci de sorprenent
coloració viu a tota la costa ibèrica mediterrània.
L’estiu passat se’n van detectar alguns exemplars a la
desembocadura de la riera de Sant Climent, a Viladecans,
i fa poques setmanes es va trobar una closca a la
desembocadura del canal de la Bunyola, al Prat. Originari
de la costa atlàntica americana, és una espècie d’interès
pesquer, atesa la seva bona qualitat gastronòmica. És
gran, adaptable i de creixement ràpid, per la qual cosa
se’n tem l’impacte sobre les espècies autòctones.

EL PRAT
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EL CRANC BLAU, NOU HABITANT DELS ESPAIS NATURALS DEL PRAT
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UN PESSEBRE INSPIRAT EN L’ANTIC EGIPTE

PESSEBRE VIVENT: 250 VOLUNTARIS I 14.000 VISITANTS

El pessebre de la plaça de la Vila d’aquest Nadal passat ha
estat inspirat en l’Antic Egipte. Es tracta d’un pessebre
creat i dissenyat per una trentena de persones grans
voluntàries de la nostra ciutat, que dediquen part del seu
temps, coneixements, habilitats i saber a donar vida, amb
molta il·lusió, als personatges i escenes d’un pessebre
que any rere any ens sorprèn. Trobareu més informació
a www.elprat.cat/gentgran. Vídeo a www.elprat.tv

Els dies 9 i 10 de desembre es va celebrar al parc Nou la 17a
edició del Pessebre Vivent del Prat, que va donar el tret de
sortida a les activitats nadalenques al nostre municipi. Més
de 250 persones voluntàries van participar en la realització
dels decorats, muntatge, desmuntatge i com a figurants,
per donar a conèixer diferents escenes de l’època, posant
l’accent en la recreació dels oficis antics. Unes 14.000 persones
van visitar el Pessebre Vivent. Vídeo a www.elprat.tv

VIDA PRATENCA

TROBADA DE PERSONES VOLUNTÀRIES
El passat 16 de desembre va tenir lloc una trobada de persones voluntàries del Prat en el marc de la 15a Mostra d’Entitats.
Per immortalitzar el moment, es va fer una fotografia grupal que pretén fer visible la important tasca que els voluntaris
i voluntàries realitzen en el dia a dia de les entitats. En trobareu més informació a www.elprat.cat/voluntariat

EL PRAT
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CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
La nit de Reis vam viure una Cavalcada plena de màgia i il·lusió. Ses Majestats els Reis d’Orient van recórrer la ciutat acompanyats
de gairebé 400 persones, que de forma voluntària van fer realitat un dels moments més esperats del calendari popular
festiu. Ses Majestats van ser rebuts a la plaça de la Vila pels gegants de la ciutat i per tot el públic amb els honors que es
mereixen. Des del balcó de l’ajuntament van saludar i ballar amb tots els nens i nenes presents. Vídeo a www.elprat.tv
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L’Ajuntament realitzarà les
23 propostes més votades als
pressupostos participatius
Durant els anys 2018 i 2019 es duran a terme els projectes que han rebut més suport
ciutadà, fins a esgotar el pressupost de 3 milions d’euros previst per a aquest procés
El procés dels pressupostos participatius ha acabat i l’Ajuntament es prepara ara per executar les propostes més
votades per la ciutadania, fins arribar al
pressupost de 3 milions d’euros previst.
El resultat és que, durant els anys 2018
i 2019, es portaran a terme 23 projectes
d’entre els 35 que van arribar a la fase
final.
Com ha anat
el procés?

EL PRAT
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El procés va començar amb 529 pro-

postes, aportades per 329 persones i
19 entitats. Un cop estudidades totes
les aportacions, se’n van descartar 371
perquè no complien les condicions establertes: o bé el cost de la proposta
superava els 200.000 €, o bé no eren
competència de l’Ajuntament, o bé no
eren inversions, o bé ja s’estaven duent
a terme.
Si alguna persona vol saber la raó concreta per la qual la seva proposta va
quedar descartada pot trucar al programa municipal de Participació, Convivèn-

cia i Civisme (933 790 050, ext. 5604) o
bé escriure a participacio@elprat.cat.
Les 158 propostes restants van passar
als tallers participatius, en què van participar 45 persones. En aquests tallers es
van agrupar les propostes similars i se’n
van ampliar d’ altres. Finalment es van
prioritzar 35 propostes, que van pasar a
la fase final, la de les votacions, en què
van participar 1.073 persones.
Tot seguit es detallen les 23 propostes
que es duran a terme, els vots obtinguts
i el cost previst de cadascuna

❧

Les 23 propostes que es faran realitat

Millora dels
equipaments als patis
dels centres educatius
de primària
(368 vots; fins a 200.000 €)
Millorar el mobiliari i els diferents espais
de joc i aprenentatge dels patis de
les escoles públiques del Prat, a partir
d’un estudi previ de cadascuna de les
escoles per determinar les possibilitats
i la viabilitat de les propostes.

Creació de camins
escolars
(346 vots; fins a 200.000 €)
Crear camins segurs per a l’alumnat
de primària i secundària al voltant
dels centres educatius, amb l’objectiu
d’afavorir l’autonomia d’infants i
joves per fer aquests trajectes.

Millora de la visibilitat
(268 vots; fins a 200.000 €)
Millorar la visibilitat dels pasos
zebra, des del punt de vista
dels vehicles, amb il·luminació i
semàfors, en llocs a determinar
segons un estudi tècnic previ.

Més ordinadors a la
biblioteca
(257 vots; uns 5.000 €)
Comprar 10 ordinadors per al
servei de préstec de la Biblioteca
Municipal del Cèntric.

Millora de l’accessibilitat
a la zona del CUAP
Disset de Setembre
(208 vots; fins a 200.000 €)
Suprimir les barreres arquitectòniques
al voltant de l’”ambulatori vell”
(zona compresa entre els carrers de
Lleida, Coronel Sanfeliu, Onze de
Setembre i Jaume Casanovas).

Instal·lació de passos de
zebra elevats i ressalts
(203 vots; fins a 200.000 €)
Es determinaran els punts on actuar
en funció d’un estudi previ. L’objectiu
és millorar la seguretat dels vianants
a l’hora de creuar els carrers.

EL PRAT
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Millora del paviment
als accessos al municipi
(189 vots; fins a 200.000 €)
Al c. de les Moreres, entre Josep Anselm
Clavé i Ignasi Iglesias, i a la ronda del
Sud en direcció a l’av. del Remolar.

Millora de l’accessibilitat
(167 vots; fins a 200.000 €)
Arranjar els rebaixos dels passos
zebra, en llocs a determinar
segons un estudi tècnic previ.

Millora del parc infantil
de la “Zonilla”
(161 vots; fins a 200.000 €)
Millorar i ampliar, segons viabilitat
tècnica, la zona de jocs infantils de
l’av. del Doctor Gallart i Monés.
Instal·lació de bases
de càrrega de bateries
de cadires de rodes
(150 vots; cost per
concretar)
Instal·lar, segons viabilitat tècnica,
dues bases per carregar les bateries
de les cadires de rodes elèctriques,
una a la zona dels horts lúdics i
l’altra al punt d’auxili de la platja.

18

Taulells d’informació
accessibles per a persones
amb cadira de rodes a
tots els edificis municipals
(141 vots; uns 100.000 €)
Modificar els taulells d’informació
dels edificis municipals pequè
siguin més accessibles per a
persones en cadira de rodes.

Aparcaments per a
bicicletes a la platja
(133 vots; uns 6.000 €)
Ampliar, segons viabilitat tècnica,
el nombre d’aparcaments en U per
a bicicletes a la zona de la platja,
especialment a prop de la zona
nudista.

Aparcaments per a
bicicletes a la ciutat
(131 vots, uns 6.000 €)
Ampliar, segons viabilitat tècnica,
el nombre d’aparcaments en U
per a bicicletes al nucli urbà.

Més bancs i arbres a les
places de Sant Jordi,
Solidaritat, Catalunya
i Blanes
(117 vots, uns 44.000€)

Canvi de paviment al
carrer de Dolores Ibàrruri
(115 vots; fins a 200.000 €)
Substituir el paviment del centre
del carrer per un que porti alguna
referència a la llegenda de Sant Jordi,
nom del barri en què es troba.

Millora de la plaça
de l’Església
(113 vots, fins a 200.000 €)
Reformar i millorar la plaça situada
davant de la parròquia de Sant Pere i Sant
Pau. En queda exclosa la zona de jocs
infantils perquè ja formava part de les
actuacions previstes per l’Ajuntament.

EL PRAT
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Col·locació de plaques
identificatives als
arbres del Prat i creació
d’una app específica
(91 vots, uns 36.000 €)
Col·locar plaques identificatives als
arbres i arbustos més representatius
del Prat, amb la informació bàsica
de cada planta i amb sistemes
d’identificació digital. Crear una app
que permeti ampliar la informació.

Millora de l’accessibilitat
a les escoles Ramón
Llull i Galileo Galilei
(86 vots; fins a 200.000 €)
Facilitar l’accés de l’alumnat i
l’espera de les famílies a l’exterior
d’aquests centres educatius.

Més arbres, bancs i
altre mobiliari urbà a
l’avinguda del Canal
(79 vots; uns 8.000 €)

Instal·lació d’un
umbracle a la plaça
del Cementiri Vell
(76 vots; fins a 200.000 €)
Per poder-hi celebrar activitats a l’ombra.

Propostes descartades

Portes automàtiques
accessibles als centres
esportius municipals
Julio Méndez i Estruch
(66 vots; uns 140.000 €)
Canviar les actuals portes d’accés
general d’aquests dos equipaments
per unes altres que siguin accessibles
per a persones amb mobilitat reduïda.
Millora del parc infantil
situat a Jaume Casanovas
amb Narcís Monturiol
(64 vots, uns 120.000 €)
Millorar i ampliar, segons viabilitat
tècnica, aquesta zona de jocs
infantils situada al costat del
Col·legi Mare de Déu del Carme.

Portes automàtiques
accessibles als centres
cívics Sant Jordi – Ribera
Baixa i Jardins de la Pau
(65 vots, uns 140.000 €)

Un cop superat el pressupost de 3 milions
d’euros, queden descartades, almenys en
aquest procés, les següents propostes:
[ Millora del parc infantil de la plaça de
la Granja (63 vots)
[ Creació de l’Àliga de la ciutat (60 vots)
[ Col·locació de taules de ping-pong als
jardins del cementiri vell (58 vots)
[ Rehabilitació del camp de futbol de la
plaça de la Granja Colomines (58 vots)
[ Millores d’accessibilitat al carrer de les
Cases d’en Janet (53 vots)
[ Millora de les pistes de futbol del CEM
Julio Méndez (46 vots)
[ Aparcaments per a motos (42 vots)
[ Portes automàtiques accessibles al
Centre Cultural El Remolar (43 vots)
[ Col·locació de tanques a la pista de
bàsquet i futbol del parc del Fondo d’en
Peixo (41 vots)
[ Augment del nombre de seients del
camp de futbol del CEM Estruch (25 vots)
[ Ampliació de la zona de pistes de
petanca i millora de la seguretat del parc
Louis Braille (25 vots)
[ Canvi de les jardineres del passeig de
la Ciutat de l’Hospitalet (21 vots)
L’Ajuntament vol agrair la participació
de les persones que han aportat idees
i han col·laborat amb els pressupostos
participatius. Aquest procés també ha
servit perquè el consistori sàpiga què és
allò que la ciutadania detecta que cal millorar a la ciutat i permet construir conjuntament un Prat millor per a tothom

❧
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TODOS LOS RESULTADOS

Se pueden consultar todos
los resultados con detalle,
comparativas, por distritos,
etc. en el apartado
“Ayuntamiento/Elecciones”
del web municipal:
www.elprat.cat

Participación

82 %

32,97 %

EL PRAT
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21,22 %

15,85 %

12,15 %

Otros: 2,31 %

7,99 %

4,73 %

2,78 %

Cs, el más votado en El Prat
Las elecciones al Parlamento de Cataluña del pasado 21 de diciembre obtuvieron en
nuestra ciudad una participación histórica del 82 %, un 7,1 % superior a la de 2015
Ciutadans (Cs) fue el partido político
que obtuvo más votos en El Prat en las
elecciones al Parlamento de Cataluña
celebradas el pasado 21 de diciembre. El
partido naranja obtuvo en nuestra ciudad 12.955 votos, un 32,97 % del total
de sufragios. La segunda formación más
votada fue el Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), con 8.341 votos (21,22

%), seguido de Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) con 6.228 votos (15,85
%). En cuarto lugar se situó Catalunya
en Comú – En Comú Podem, con 4.776
votos (12,15 %), seguida por Junts per
Catalunya, con 3.141 votos (7,99 %); el
Partido Popular (PP), con 1.859 votos
(4,73 %), y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), con 1.091 votos (2,78 %).

Alta participación
Una de las características más destacadas de estas elecciones fue su altísima
participación, que en nuestro municipio
llegó al 82 % del censo, un 7,1 % más que
en las autonómicas de 2015, cuando ya
fue muy elevada

❧

Vídeo en www.elprat.tv

Tota la informació sobre les activitats a elprat.cat
Número 237 Febrer 2018

MUÑECA DE
PORCELANA

Amb José Sacristán i Javier Godino

Un milionari té intenció de jubilar-se i dedicar-se
enterament a la seva jove promesa. En el seu
últim dia a l’oficina, mentre instrueix el seu jove
ajudant, rep una trucada que voldria no haver
rebut mai.
Una intensa i emocionant peça teatral de vibrant
ritme que barreja temes com el poder de la
política, l’economia i els mitjans de comunicació,
la lleialtat i les dificultats de l’ésser humà per
trencar amb el seu passat.
Existeix una elit que manega els fils del món,
capaç de variar el rumb dels esdeveniments amb
només una trucada telefònica?

Teatre Modern. Diumenge 11, a les 19 h
Entrada: 15 €

DOLO EN CONCERT

Copilotos és el primer treball d’aquesta
cantant barcelonina després del seu
pas per Pastora. Amb la col·laboració
del DJ i productor Sergi Fernández han
donat forma a aquesta compilació de
singles perfectes que combinen el pop
i l’electrònica amb lletres que recorden
nits memorables. Uns autèntics hits
trencapistes en directe a la sala de La
Capsa.

La Capsa
Divendres 23, a les 22.30 h
Entrada: 10 € anticipada i
14 € taquilla

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

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

DIJOUS TEATRE

T EATRE I DANSA

MOS MAIORUM. ELS COSTUMS DELS NOSTRES
AVANTPASSATS

Qui són aquesta gent tan
desesperada que arrisca
la seva vida per arribar al
nostre continent? Teatre
documental que trasllada a
l’espectador directament a un
costat i l’altre de la frontera
presenciant, vivint, i coneixent
en primera persona a testimonis i protagonistes d’aquest
conflicte oblidat.

Centre d’Art Torre Muntadas

KADDISH RADIKALS

Biopic Llobregat. Part II: Josep Meizoso
Recull de textos en prosa i vers de Josep Meizoso que
ens porta al seu món interior, crític i convuls.
A càrrec de Mercè Meroño.

Diumenge 18, a les 12 h

LA CASA DE BERNARDA ALBA
CIA. CÁMARA DE TEATRO

Teatre Modern. Dijous 15, a les 20 h
Entrada: 10 €

SANATORIO SHOW
CIA. PRAT-A-CLOWN

En Sacro està en un psiquiàtric. Per
poder sortir, haurà de superar alguns
reptes, i així tornar a la seva vida
quotidiana. Un espectacle d’humor en
clau de clown.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dissabte 17, a les 19 h

TARDA DE HIP HOP
HIP-HOP PRAT

Mostra de hip hop i danses urbanes amb la partipació de
diferents grups convidats.

Teatre Modern. Diumenge 25, a les 18 h
Entrada: 8 €

BAD GYAL EN CONCERT

M ÚSICA

TEATRE KADDISH

Des que la seva
versió de Work
de Rihana es
convertís en
un fenomen
viral, la carrera
de Bad Gyal ha
estat una extraordinària seqüència de
passos endavant. Amb algunes de les
cançons més sonades de la nova música
urbana es perfila com la primera artista
femenina de dancehall de l’estat.

La Capsa. Divendres 2, a les 22.30 h
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a
taquilla

Cinc personatges
anhelen la llibertat,
buscant un camí per
lliurar-se de tot allò que
els tortura. La dictadura
d’una mare. La ràbia
d’una criada. L’ànsia
d’unes filles.

Dissabte 24, a les 20.30 h i diumenge 25, a les 19 h
Entrada: 8 €

LA VIE EN ROSE
CIA. MAR GÓMEZ

Existeix alguna cosa
més apassionant que
contemplar com es
construeix una història
d’amor: veure de lluny
com aquesta es destrueix
de la manera més grotesca i terrible. Dansa, humor
i teatre en la darrera creació de la Cia. Mar Gómez.

Teatre Modern. Divendres 23, a les 20 h
Entrada lliure

SONATA A PRAGA amb ARCATTIA

Interpretació a
càrrec de Lluís
Heras, Quim
Térmens i Joan
Morera.
Programa
dedicat a autors
relacionats amb
aquesta ciutat bohèmia, amb obres de Vivaldi,
Jiranek o W.A.Mozart entre d’altres, escrites
per a dos violins i violoncel.
En acabar el concert hi haurà col·loqui amb els
músics.

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

JAM SESSION

Trobada bimensual de músics per
tocar en directe! Aquesta edició estarà
conduïda pel guitarrista Gerard
Busom.

La Capsa. Diumenge 18, a les 19 h

THE TXANDALS EN
CONCERT

Música non-stop i pura festa! Un
viatge en el temps amb una banda
amant dels sintetitzadors i dels anys
80’s.

La Capsa. Dissabte 24, a les 22.30 h
Entrada: 6 € (amb consumició)

E XPOSICIONS

L’ESCOLA D’ARTS COM A CONTEXT

Escola d’Arts del Prat. Centre Cultural El Remolar
Fins al 16 de febrer

DIVENDRES D’OCUPACIÓ

INAUGURACIÓ
#COVERTAG

Tertúlia al voltant de l’art amb
Josep Balart. Dins del projecte
artístic 02 minutos, 231 pasos.

Inauguració de la nova imatge
d’/UNZIP durant els primers
mesos de l’any 2018.

NEANDERTALS A
CATALUNYA

Cèntric Espai Cultural
Fins al 2 d’abril

EXPOSICIÓ AERONÀUTICA: 100 ANYS
D’AVIACIÓ

Edifici Cultural Aeronàutic (av. Mari Pepa Colomer)
Fins al 31 de març

C. de Santiago Rusiñol, 79
Divendres 9, a les 19.30 h

MÉS QUE CUINA

X ERRADES

LLOGUEU-ME PER LA VIDA, amb Jaume Puig i Glòria Cases

visita a la llotja de Barcelona

Una retrobada amb la vida pagesa pratenca al llarg
del segle XX. Feines i eines, patiments i alegries de
viure de la terra i per la terra, de l’hivern a la tardor.
Organització: Tintablava

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 20, a les 19.15 h

PECATS POÈTICS: 35 POETES, 7 PECATS
CAPITALS

Visita guiada a la llotja de
Barcelona a càrrec d’El peix al
Plat, un projecte per un consum
responsable del peix.

35 poemes d’autors catalans de tots els temps estructurats
al voltant dels 7 pecats capitals: Ira i lluita, Avarícia del
destí, Peresa contemplativa, Enveja, desamor i nostàlgia,
Supèrbia de l’enemic, Gola i admiració i Luxúria i desig.

Centre Cívic Sant Jordi –
Ribera Baixa
Divendres 23, a les 15.30 h
Preu: 5 €. Cal inscripció prèvia

Cèntric Espai Cultural. Divendres 16, a les 19 h

CINE CLUB

C INEMA

Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 24 de febrer,
a les 12 h

LION

2016, Austràlia.
Idioma: anglès, hindi,
bengalí (VOSE)
Amb només cinc anys,
Saroo es va perdre
pels carrers de Calcuta i va acabar sent acollit per
una parella australiana. Passats els anys, intenta
retrobar la família biològica.

Cinema Capri. Dimecres 14, a les 20 h

PROGRAMACIÓ DEL CINE CAPRI

Estrena de EL CUADERNO DE SARA (2, 3 i
4), BLACK PANTHER (16, 17 i 18) i STAR

WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI (15, 16, 17 i
18)

Altres pel·lícules: TRES ANUNCIOS EN

LAS AFUERAS, LOS ARCHIVOS DEL
PENTÁGONO i LA FORMA DEL AGUA.

Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o visiteu el
web www.cinecaprielprat.com

LECTURA

L’HORA DEL CONTE

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

I NFANTIL

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 3. Els colors

amb Cia. Teatre Kaddish
Dissabte 10. Sorpreses d’hivern
amb Santi Rovira
Dissabte 17. Carnaval d’animals
amb Anna García
Dissabte 24. El nen superheroi a qui no
li agradaven les verdures
amb Cia Teatre Kaddish

L’HORA DELS NADONS

A la voreta dels cors amb Cia Patawa
Experiència sensorial per a infants de 0 a 3
anys amb les seves famílies.

Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 6,
a les 17.30 h i dissabte 10, a les 10.30 h

AVUI TOCA CONCERT!

Assaig obert amb Arcattia
Recomanat per a infants a partir d’1 any
Un tastet musical per als més petits amb
la llibertat que necessiten els infants per
gaudir de la música clàssica.

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 4, a les 18 h

TUT-TURUTUT LA PRINCESA

CIA. LA BLEDA

Recomanat per
infants a partir
de 4 anys
La princesa Bleda
no troba el seu
tresor, avui, que
ha vingut tanta gent a veure-la, i no l’ha
pogut ensenyar. Amb la il·lusió que li feia!

Centre Cívic Sant Jordi-Ribera baixa
Dilluns 12, a les 18 h

EL COL·LECCIONISTA DE PORS

TEATRE I MÚSICA

Recomanat per a
infants a partir
de 6 anys
En Dani és
col·leccionista de
pors i les guarda
des de ben petit ben endreçades. Ell i el
seu pare ens ensenyaran la seva col·lecció
de pors i ens explicaran com s’hi van
enfrontar.
Organització: La Xarxa

CIA. ELS PEUS
DE PORC

Recomanat per a
infants a partir
de 5 anys
Un ogre coix i famolenc està preparant un
trist sopar a base de verdures quan arriba
un nen en busca de refugi. Però l’ogre no
pot menjar-se un nen fred i famolenc...

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 4, a les 12 h. Entrada: 4 €

LA FÀBRICA

Per a infants de 6 a 9 anys

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Divendres, a les 17.30 h. Preu: 2 €
Cal i nscripció prèvia

Divendres 2.

Cal inscripció prèvia

A TAULA!

TALLERS

L’ESTENEDOR TEATRE

Teatre Modern
Diumenge 18, a les 12 h. Entrada: 6 €

Circuits elèctrics
amb plastilina
conductora
Fem escultures que
s’il·luminin, jugant
amb circuits i plastilina.

Divendres 16. Un barri d’artistes
Crearem en família, convertint-nos, durant
una estona, en petits grans artistes.

KIT (Klub Infantil Tecnològic)

Grua per
mesurar el so
Muntarem
una grua amb
peces Lego i la
programarem per
tal de mesurar el so de la nostra aula.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dijous 15, a les 17.30 h
Cal inscripció prèvia

TALLER DE DIMECRES

Recomanat per a infants de 4 a 8 anys
Taller de teatre amb Teatre Kaddish
Activitat creativa que té l’objectiu de
comunicar-se a través del llenguatge
corporal i gestual.

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres
21, a les 17.30 h. Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS DE LLEURE DE
FEBRER

DIMARTS 13

DIMECRES 21

Continuem el cicle de passejades de la Diputació de Barcelona,
“A cent cap als cent”, d’aquest curs 2017-2018.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu: 5 €

Aquesta vegada visitarem un mirador natural privilegiat i un
emplaçament estratègic per a la defensa de Barcelona durant
la guerra civil, on encara es conserven les restes d’una bateria
antiaèria que va defensar Barcelona dels atacs de l’aviació
durant la Guerra Civil.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu: 5 €

CAMINADA A BALSARENY

DIMARTS 13

BALL DE CARNESTOLTES

SORTIDA: TURÓ DE LA ROVIRA

Ball amb orquestra en directe
Equipament Delta del Llobregat, a les 16.30 h. Entrada lliure

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

Prioridades del presupuesto: servicios
a las personas, atención social, empleo
y Educación, Cultura y Comunidad
Desde el inicio del actual mandato municipal se ha reducido la deuda municipal
de 7 a 1,9 millones de euros a finales de 2017. Este año se prevé la práctica
desaparición de la deuda del Ayuntamiento
El Pleno Municipal aprobó, antes de fin
de año, los presupuestos para 2018, con
el voto favorable de los grupos del equipo de gobierno (ICV-EUiA y PSC) y el
contrario de PP, Cs, Guanyem y PDeCAT.
ERC y Se Puede se abstuvieron.

Incremento del 3 %
Las cuentas del Ayuntamiento para el
2018 suman un total de 91.650.644 euros —un 3 % más que en 2017—, que
se dividen en un presupuesto ordinario
de 81.726.053 euros y otros 9.924.591

para inversiones. Sumando el presupuesto de las tres empresas municipales (Aigües del Prat, El Prat Comunicació
y Prat Espais) y del Consorci del Prat
Nord, se llega a un presupuesto total de
110.319.459,26 euros. Como viene sien-

Presupuesto del Ayuntamiento y de las empresas
municipales para el 2018
Presupuesto 2018
Ayuntamiento
Aigües del Prat, SA
El Prat Comunicació, SL
Prat Espais, SLU
Consorci Prat Nord

Presupuesto consolidado
(Sacadas transferencias internas
y amortizaciones)

Ordinario

Inversiones

Total

81.726.053 ,00 €

9.924.591 ,00 €

91.650.644,00 €

6.851.560,15 €

763.362,03 €

7.614.922,18 €

729.451,76 €

0,00 €

729.451,76 €

2.555.600,00 €

9.117.000,00 €

11.672.600,00 €

561.151,32 €

0,00 €

561.151,32 €

Ordinario

Inversiones

Total

o91.414.506,23 €

18.904.953,03 €

110.319.459,26 €
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do habitual desde hace años, las principales fuentes de ingresos del consistorio proceden de los impuestos directos
sobre bienes inmuebles (IBI) y sobre
actividades económicas (IAE), especialmente de los sectores del aeropuerto y
del puerto.
Servicios a las personas
De cada 100 euros del presupuesto ordinario, 28,69 se destinarán a los servicios
a las personas y 15,76 a servicios sociales y fomento del empleo. También cabe
destacar que 33,13 de cada 100 euros se
destinarán a seguridad, urbanismo, medio ambiente y otros servicios básicos.
Lo que más aumenta
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Evolución de la deuda municipal
60,0
51,53

Reducción a mínimos
de la deuda pública
Los presupuestos municipales continúan la tendencia a la reducción de la
deuda pública que se ha registrado durante los últimos años. En el año 2011,
el Ayuntamiento de El Prat tenía una
deuda pública de 39 millones de euros,
que al inicio del actual mandato municipal se había reducido a 7 millones y que,
desde entonces, ha continuado bajando hasta los 1,9 millones. La previsión
del equipo de gobierno municiipal es
acabar con 100.000 euros de deuda al
finalizar 2018, lo que significa su práctica desaparición

❧

Vídeo en www.elprat.tv
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Entre las partidas que más aumentan
del presupuesto ordinario municipal
respecto al de 2017 figuran las de Promoción Económica, Comercio y Empleo,
que ascienden a un total de 4.784.192
euros (+ 16,4 %); Cultura, Participación
y Ciudadanía (7.162. 488 euros, + 14,3
%); Igualdad, Juventud y Solidaridad
(1.645.533, + 11,1 %); Acción Social
(9.596.515 euros, + 8,2 %), y Educación
(7.049.694 euros, + 6,3 %).
Uno de los principales motivos del aumento en las áreas de Cultura, Juventud
y Educación es el desarrollo del proyecto “Educación, Cultura y Comunidad”,
que quiere favorecer el desarrollo cultural y artístico de las personas a lo largo
de su vida, a partir del trabajo en red de
entidades y agentes de los tres ámbitos.
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Un 6 % más
de inversiones
Durante el año 2018 se
incrementará en más del 6 % el
presupuesto destinado a inversiones
respecto al del año pasado. A
continuación destacamos las
principales inversiones previstas:

VIVIENDA PÚBLICA
Inicio del estudio y proyecto para la
construcción de dos edificios con 100 y
60 viviendas de alquiler en el Eixample
Sud, en solares actualmente ocupados
por aparcamientos provisionales junto
a la avenida Onze de Setembre.

EL PRAT
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Se prevén actuaciones como la
reforma integral de los vestuarios,
del pabellón (foto) y de la cubierta
de la grada de la pista de atletismo
del CEM Sagnier, la construcción
de nuevas pistas de petanca, la
renovación de la iluminación del CEM
Julio Méndez, la mejora de diversas
pistas deportivas de escuelas, etc.

TEATRO DEL ARTESÀ
Continuación de las obras del teatro
del Artesà, con la importante novedad
de que antes del verano se podrán
reabrir al público el bar y el patio.
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CENTO CÍVICO PALMIRA DOMÈNECH
El edificio municipal situado en
la calle de lo Gaiter del Llobregat,
esquina con la c. del Prat, acogerá
un centro cívico municipal que,
principalmente, dará servicio a la zona
del núcleo antiguo de la ciudad.

CENTRO CÍVICO PALMIRA DOMÈNECH
El edificio municipal situado en la calle de Lo Gaiter
del Llobregat, esquina con la c. del Prat, acogerá un
centro cívico municipal que, principalmente, dará
servicio a la zona del núcleo antiguo de la ciudad.

CAMINO DE LA PLAYA
Iluminación del camino de la playa entre
el Cementiri del Sud y el final.

EL PRAT
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VERGE DE MONTSERRAT
Continuación de las obras de los
aparcamientos subterráneos y de
la urbanización de la superficie
del tramo central de la avenida
de la Verge de Montserrat.

Otras inversiones previstas son la
urbanización del camino de Cal Silet,
la conexión de la calle del Coronel
Sanfeliu con la carretera de la playa
—por delante de la Granja de la
Ricarda—, la reurbanización de los
jardines de Joan Salvat Papasseit (foto)
i de Mon Racó —con un diseño fruto
de sendos procesos de participación
ciudadana—, la urbanización de
la acera del Parc Nou frente a la
ronda del Sud, una nueva tanda de
huertos urbanos, un nuevo instituto
en la antigua escola del parc y una
rotonda que mejore la regulación
del tráfico entre las avenidas del
Remolar y del Onze de Setembre,
entre otras inversiones menores.

“El deute municipal ha desaparegut i tenim
una situació econòmica molt sanejada”
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 socialista
Quines són les característiques
principals del pressupost municipal
de 2018?
R. D.: Aquest pressupost està pensat per
seguir complint el Programa d’Actuació
Municipal (PAM) elaborat a l’inici del
mandat per l’equip de govern que formem ICV-EUiA i el PSC. És, per tant, un
pressupost de continuïtat respecte dels
d’anys anteriors, on continua tenint força pes la càrrega social. Seguim lluitant
contra els efectes de la crisi econòmica, que encara patim, sobre els sectors
més vulnerables de la població. També
dediquem força recursos al programa
d’Educació, Cultura i Comunitat.
L’apartat d’inversions, amb gairebé
10 milions d’euros, també és força
important, no?
J.P.P.C.: Així és. Jo crec que la virtut
d’aquest pressupost és que, a més del
que ha explicat el Rafa, ens permet dedicar molts recursos a inversions, a fer
obres i a tenir cura de l’espai i equipaments públics. I això també significa
complir el PAM, perquè entre el que
hem fet i el que estem fent superem ja el
95 % dels compromissos adquirits amb
el Programa d’Actuació Municipal.
Quines inversions en destacaria?
J. P. P. C.: Entre les inversions en destaquen algunes que tenen impacte en diferents exercicis anuals, pel seu volum,

Isabel Gonzalo, conductora del magazín matinal Planeta Prat, entrevista Rafael Duarte i
Juan Pedro Pérez als estudis d’El Prat Ràdio.

com per exemple les obres de l’Artesà i
de l’avinguda de la Verge de Montserrat,
que són les més importants del mandat. També farem el centre cívic Palmira
Domènech, al Nucli Antic, millores a les
instal·lacions esportives, a les escoles, la
il·luminació de tot el camí de la platja,
els jardins de Joan Salvat Papasseit, els
de Mon Racó, nous horts lúdics, la vorera
del parc Nou amb la ronda del Sud, etc.
Segons dades publicades fa pocs
dies pel Ministeri d’Hisenda, el Prat

és el municipi català de més de
50.000 habitants amb menys deute
municipal per càpita. Aquesta dada,
a què es deu?
R. D.: El deute municipal ja haurà pràcticament desaparegut aquest any i
gaudim d’una situació econòmica molt
sanejada. Això ho hem aconseguit, tot i
que estigui malament que ho diguem
nosaltres, a la bona gestió que hem fet i,
també, a la potent base fiscal que tenim,
sobretot amb els impostos provinents
del port i de l’aeroport
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DOS AGENTES FEMENINAS

Dos agentes femeninas
de la Policía Local de El
Prat están a cargo de la
Oficina de Atención a
la Víctima de Violencia
de Género
VALORAR, PROTEJER Y SEGUIR

Con esta incorporación se
ha mejorado la valoración
del riesgo, las medidas de
protección y el seguimiento
de las víctimas

Las dos agentes se encargan de la atención a víctimas de violencia de género.

Mejor atención a la
violencia de género
La Policía Local de El Prat refuerza este servicio
La Policía Local de El Prat ha incorporado una segunda profesional a la Oficina
de Atención a la Víctima de Violencia de
Género, de manera que ahora son dos las

agentes femeninas encargadas de este
servicio.
Así se ha mejorado la implementación
de los cuestionarios de valoración de

riesgo de la víctima y las medidas policiales de protección y seguimiento que
se ofrecen a las mujeres que solicitan el
servicio.
Esta oficina realiza funciones como asesoramiento a la persona, detección de
posibles casos de violencia de género
a raíz de actuaciones de la Policía Local,
recogida de denuncias e instrucción de
atestados policiales, seguimiento de la
víctima y coordinación con diferentes
servicios y organismos relacionados con
la violencia de género

❧
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Jornada
d’orientació
acadèmica
Se celebrarà el 15 de
febrer al Cèntric, per
a l’alumnat de 2n
de batxillerat del Prat

EL PRAT
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L’orientació educativa durant l’educació
obligatòria i el batxillerat és una tasca que realitzen els centres educatius
amb la finalitat d’acompanyar de forma
personalitzada l’alumnat i facilitar-ne la
incorporació a altres estudis i a la vida
adulta.
Una de les activitats orientadores que
s’organtiza en coordinació amb tots
els agents de la ciutat és la Jornada
d’Orientació Acadèmica i Professional
(JOAP), que es realitzarà el proper dijous
15 de febrer al Cèntric. La JOAP s’adreça
a tot l’alumnat de 2n de batxillerat de la
ciutat.

Taula informativa de la JOAP de l’any passat.

Professorat i alumnes
La informació sobre els estudis superiors és la protagonista. Hi participarà
professorat de diferents facultats, escoles i instituts d’FP de la ciutat així com
alumnat del Prat que està seguint o fina-

litzant estudis superiors. També hi haurà
un espai de fira i Punts d’Orientació
Personalitzada que atendran individualment o en petit grup joves que tinguin
dubtes sobre l’itinerari formatiu i/o professional a seguir

❧

Nova convocatòria de
subvencions per a entitats
[ L’Ajuntament ha obert la
convocatòria de subvencions per a
entitats i associacions sense ànim
de lucre. Amb l’objectiu de facilitar
la informació, explicar les bases de
cada subvenció i resoldre dubtes, es
faran diverses sessions sectorials.
El Servei de Suport a les Entitats,
situat a les Cases d’en Puig, ofereix
assessorament individualitzat per
estructurar bé els projectes de
les entitats o resoldre dubtes. Per
demanar cita només cal escriure a
entitats@elprat.cat o trucar al
93.379.00.50 (ext. 5619).]
Niñas en una actividad de verano en una piscina municipal.

Increment del servei de
recollida de mobles vells

Ayudas para actividades
de verano y extraescolares
Solicitudes entre el 19 de febrero y el 23 de marzo

El Ayuntamiento abre una nueva convocatoria de ayudas para actividades de
verano de 2018 y extraescolares para el
curso 2018-2019, dirigidas a niños/as y
adolescentes empadronados en El Prat
y nacidos entre 2000 y 2015 (ambos incluidos). Excepcionalmente se incluyen
jóvenes nacidos antes de 2000, siempre
que estén cursando la ESO, o que estén
escolarizados en el Centro de Educación
Especial Can Rigol o que quieran participar en actividades de Disprat Lleure.
Estas ayudas para actividades (de ocio,
deportivas o culturales) tienen como
objetivo principal garantizar que ningún menor quede excluido de ellas por
motivos económicos y/o de carácter
social.
Las solicitudes para ambas ayudas deben realizarse en un único trámite, entre
el 19 de febrero y el 23 de marzo en la
OIAC (Oficina de Información y Atención Ciudadana) de la Casa de la Vila. Se

podrá presentar una solicitud por persona beneficiaria y por una actividad de
verano y/o otra extraescolar.
Destino de las
ayudas
Las ayudas otorgadas se destinarán a:
[ Las actividades de verano organizadas por las entidades que aparecen en
la guía de verano, para las de las entidades de ocio CE Sant Pere i Sant Pau,
AEiG Anton Vilà y AEiG Conxita Busquets y para los cursos municipales de
natación.
[ Las actividades extraescolares para
el curso 2018-2019 que organizan las
AMPA, las asociaciones deportivas escolares, las asociaciones inscritas en el
Registro de Entidades del Ayuntamiento adheridas al programa de ayudas, la
Escuela Municipal de Música, los cursillos de natación y las actividades de circo organizadas por el Ayuntamiento
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[ Durant 2017, el servei gratuït de
recollida de mobles i trastos vells de
l’Ajuntament va ser sol·licitat en 6.834
ocasions, enfront de les 5.865 de 2016,
un increment del 17 %. En total es
van recollir 709,4 tones de mobles i
trastos vells, un 6 % més que el 2016.
Aquest servei permet programar les
recollides, fent-les més eficients i
econòmiques. Per contra, la recollida
de mobles abandonats al carrer no es
pot planificar i resulta més costosa. Per
sol·licitar aquest servei es pot trucar al
93 479 45 44 o bé fer-ho a través del
web www.elprat.cat.]
Obres per ampliar el pas
de vianants i ciclistes al
pont de l’autovia
[ La Generalitat ha començat les
obres d’eixamplament del pas de
vianants i ciclistes del pont sobre
el riu Llobregat a la C-31 (autovia
de Castelldefels) que connecta el
Prat i l’Hospitalet. Les obres tenen
un termini previst d’execució de 6
mesos. Les obres eixamplaran el pas
fins a assolir els 3 metres lliures per
al nou vial.]
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ÀMBITOS DE LOS CURSOS

Se ofrecen formaciones
de soldadura, transporte
y distribución, servicios
administrativos, tratamiento
de datos, inglés y redes sociales
SUBVENCIONADOS

Los cursos están
subvencionados por el Servicio
de Ocupación de Cataluña
(SOC) y el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Uno de los cursos es de soldadura.
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Cursos para personas en paro

febrer

Las formaciones, que salvo la de inglés incluyen prácticas en empresas,
tienen por objetivo aumentar las posibilidades de encontrar trabajo
El Centro de Promoción Económica del
Ayuntamiento de El Prat ofrece una
nueva programación de cursos de diferentes ámbitos para trabajadores/as
en paro. El objetivo es mejorar su cualificación profesional y así aumentar sus
posibilidades de encontrar un empleo.
La programación prevé cursos de soldadura oxigás y soldadura mig-mag,

organización del transporte y la distribución, operaciones auxiliares de servicios administrativos, operaciones de
grabación y tratamientos de datos y documentos, inglés (niveles A1, A2 y B1) y
redes sociales. Los cursos están subvencionados por el Servicio de Ocupación
de Cataluña (SOC) y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Todos los cursos, excepto los de inglés,
corresponden a certificados de profesionalidad (CP) y sus itinerarios finalizan
con la formación práctica en empresas.
Para más información, dirigirse al Centro de Promoción Económica (c. Moreres, 48; teléfono 93 478 68 78) o bien
preinscribirse por Internet en la página
https://online.elprat.cat

❧
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l 23 de desembre passat es van
celebrar els 50 anys del cinema
Capri, amb un acte commemoratiu
en què es va projectar la primera
pel·lícula que s’hi va passar ara
fa 50 anys, My Fair Lady, i amb
la sala plena de gom a gom.
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Fermí Marimón,
propietari del cinema Capri

“No és el
mateix veure
cinema a
casa que en
una gran
pantalla, amb
recolliment
absolut”

No cal fer cap presentació de Fermí Marimón a
la nostra ciutat. Des de l’any 1967 ha estat al
capdavant del Capri, un cinema on es conjuguen
la tradició i l’estil d’una gran sala, amb un equip
de projecció que compta amb la tecnologia més
moderna i, sobretot, amb la passió pel cinema
de la família Marimón Padrosa i amb un públic
pratenc que sap valorar aquest tresor en perill
d’extinció. Fermí Marimón va ser nomenat fa
pocs mesos Fill Predilecte de la ciutat i també
compta amb l’agraïment del Prat a través del
guardó Premi Ciutat del Prat.
Com vas viure aquest acte?
Molt emocionat. Mai m’ho hauria pensat. Vàrem
creuar la sala pel passadís, la María Carmen i jo
agafats de la mà i amb els nostres fills, la Mercè i el Joan, i el Quim, el net. La gent va estar
aplaudint sense parar tota l’estona. A l’escenari,
hi van pujar també la Sílvia i el Gonzalo, els acomodadors des que va es va inaugurar la sala, i la
Marta, l’actual acomodadora, que ara es jubila.
Com ha estat l’evolució de la sala?
S’ha anat adaptant a les circumstàncies i a les
necessitats del temps. Al principi, hi havia 1.200
localitats entre la platea i l’amfiteatre —per
cert, deu ser de les poques sales que tenen amfiteatre— i ara hi ha 753 butaques. L’evolució
d’assistència ha anat minvant i hem anat condicionant l’aforament perquè la sala sigui més
còmoda. Des del punt de vista tècnic, s’ha digitalitzat tot el procés de projecció; ara, en comptes de cel·luloide, la pel·lícula és una caixeta on
hi ha una clau de control. Tot és immaterial.
Quina gran diferència, no?
Molta. Per la cabina de projecció del Capri, hi
hem passat tota la família: primer, jo; després, el
meu fill Joan; el Tano, el meu gendre; la Mercè,
la meva filla, i ara el meu net, el Quim. Treballar
amb pel·lícula de 35 mm ha estat una gran experiència. Ha estat com una escola de cinema. Era
un material tangible: podies muntar, desmuntar,
arreglar pel·lícules, podies llegir els diàlegs... Ara
no es pot fer res de tot això. La nostra filla Mercè ara porta el cinema i s’encarrega de treballar
amb aquesta nova tecnologia.
I com és el públic del Capri?
És estupend, molt bo. Encara avui, quan acaba la
projecció, el públic aplaudeix. És fantàstic! Solen
venir-hi persones adultes, i segons la pel·lícula
tenim un públic més jove. Intentem programar
per a tots els gustos i edats, encara que no sempre podem fer-ho al nostre gust, perquè depe-

nem de les grans distribuïdores multinacionals.
En els darrers dies, com que diversos mitjans de
comunicació s’han fet ressò de l’aniversari, arriben persones que venen de Barcelona o d’altres
poblacions del Baix Llobregat per conèixer el cinema. Obrim els caps de setmana i els preus són
més reduïts que en altres llocs.
Per què mai no han venut el cinema?
En els anys 90, amb el boom de la construcció,
ens hi varen oferir molts diners i la temptació va
ser gran. Però ens va saber greu vendre aquest
cinema, que és la nostra passió, que ens va costar nou anys de construir-lo. No vàrem voler ni
transformar-lo en sales multicines ni canviar-lo,
i, com que no teníem grans deutes, vàrem poder
resistir. Amb perseverança, vàrem seguir funcionant, i fins ara.
Han pogut superar la crisi de les sales?
La crisi del cinema sempre ha existit, és constant. Cada cop que surt un entreteniment nou, la
gent s’allunya del cinema, però un cop passada
la novetat, hi torna. Penso que les sales de cinema perduraran perquè no és el mateix veure
una pel·lícula a casa, mentre sopes o fas alguna
activitat domèstica, que estar en una sala de cinema on hi ha un recolliment absolut i tothom
està pendent de la pantalla.
Ni tan sols s’ha convertit en multisales.
Ens hem cenyit al model de cinema que havíem
idealitzat; i quan ens deien que si no el convertíem en multisales hauríem de plegar, nosaltres
pensàvem que no hi havia motiu per sacrificar
un gran cine per fer-ne pantalles petites.
El cinema és cultura?
I tant, que és cultura. N’hi ha dos models: un
de cinema intimista i un altre d’espectacle. Jo
m’ho passo molt bé en els dos casos, no me’n
perdo cap! Aquí anem fent les dues coses, perquè creiem en la importància de la cultura cinematogràfica i ara som l’única sala que queda al
Prat; per tant, tenim la responsabilitat de fer-ho.
Abans hi havia l’Artesà i el Modern, que també
feien activitats culturals. Des de fa uns quants
anys, en col·laboració amb l’Ajuntament, fem
les sessions de cineclub, de pel·lícules en versió
original, i ara els diumenges a la nit també projectem en versió original.
Resistirà el cinema Capri?
I tant!

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

En els anys 90,
amb el boom de la
construcció, ens hi
varen oferir molts
diners i la temptació
va ser gran. Però ens
va saber greu vendre
aquest cinema, que és
la nostra passió, que
ens va costar nou anys
de construir-lo.

Ens hem cenyit al
model de cinema que
havíem idealitzat; i
quan ens deien que si
no el convertíem en
multisales hauríem
de plegar, nosaltres
pensàvem que no
hi havia motiu per
sacrificar un gran cine
per fer-ne d’altres amb
pantalles petites.

EL PRAT

35

febrer

18

FLAIXOS D’ESPORTS

BÀSQUET PRATENC FEMENÍ

CAMPIONATS DE SELECCIONS AUTONÒMIQUES AL SAGNIER
El camp municipal de futbol del CEM Sagnier va acollir
a finals d’any diversos partits del XVI Campionat
sub-18 masculí i el IX Campionat sub-16 de seleccions
autonòmiques. Hi van participar les seleccions de
Catalunya, Aragó, Andalusia i Castella i Lleó. A la
foto, partit entre Catalunya i Aragó, que va aplegar
nombrós públic al Sagnier. Vídeo a www.elprat.tv

El sènior femení de l’AE Bàsquet Pratenc (de vermell i blanc) és a
punt de tancar la primera volta del campionat a la Tercera Catalana.
L’equip està signant una temporada positiva en el seu any del retorn
a la categoria, després del descens de la passada campanya. Són
terceres classificades amb un balanç de 8 victòries i només dues
derrotes en els 10 partits que han disputat. El repte del conjunt
potablava és lluitar per intentar recuperar la categoria perduda en
una temporada de canvis on el cos tècnic és nou. Un altre equip del
club que també està protagonitzant una molt bona temporada és
el sènior masculí, que és líder invicte del seu grup de Territorial amb
11 victòries i cap derrota, i té a les mans l’ascens a Tercera Catalana.
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LA MARATEST, PROVA PER PREPARAR LA MARATÓ,
ES TRASLLADA AL PRAT
La Maratest, una prova esportiva
dissenyada per preparar la marató,
es farà per primera vegada al Prat.
La Maratest, que fins ara es feia a
Badalona (foto), se celebrarà el 18 de
febrer amb sortida i arribada davant
de la Granja de la Ricarda i recorregut
per la carretera de la platja. Es farà
una prova de 30 quilòmetres per
preparar la Marató de Barcelona, tres
setmanes abans del gran esdeveniment,
i una altra de 15 quilòmetres per
preparar una mitja marató. Més
informació a www.maratest.com

FLAIXOS D’ESPORTS

DERBI PRATENC A SEGONA CATALANA

PATINATGE ARTÍSTIC

Atlètic Prat Delta i AE Prat B han empatat a 1 en el derbi pratenc de
segona catalana disputat al camp de futbol del Julio Méndez. Un
partit intens on s’han avançat primer els locals amb el gol de Robert
Vigara a la mitja hora de joc. El tram final del partit ha estat marcat
per les expulsions a l’Atlètic, que s’ha quedat amb dos jugadros
menys i sense el seu entrenador, i també pel gol visitant, de David
Olid, al darrer minut del l’enfrontament. Amb aquest derbi s’inicia la
segona volta del campionat a la segona catalana. Els del Julio Méndez
segueixen ocupant posicions baixes a la classificació i busquen
millorar aquesta situació, mentre que el Prat B afronta la segona part
de la temporada intentant arribar a la zona alta de la classificació.

El pavelló cobert del CEM Sagnier ha estat l’escenari del
Festival Solidari de Patinatge Artístic que ha organitzat
el Club Patinatge Artístic Sagnier. Aquesta l’exhibició ha
servit per mostrar al públic la progressió del darrer anys
de les patinadores i patinadors. El festival ha tingut com
a fil conductor els contes populars i ha tingut un caràcter
solidari, ja que amb la venda de les polseres Candela
han recaptat fons que seran destinats a la investigació
del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu. El club
pratenc compta actualment amb uns 60 membres,
amb patinadors i patinadores d’entre 4 i 17 anys.

EL PRAT
MASTER CLASS DE GIMNÀSTICA RÍTIMICA
La tres vegades campiona del món i
d’Europa, i medalla de plata als darrers Jocs
Olímpics a Río en gimnàstica rítmica, Yana
Kudryavtseva, ha visitat el pavelló cobert
del CEM Sagnier per impartir una master
class organitzada pel Club Esportiu Rítmica
Pratenc. L’esportista russa, ja retirada, ha
ofert un entrenament d’alt rendiment
a les prop de 200 gimnastes inscrites,
totes les que composen el club pratenc
i moltes que han arribat des de diversos
punts d’Espanya. La master class ha servit
a les gimnastes per descobrir els secrets
de la rítmica russa i millorar la tècnica.
Aquesta ha estat la primera vegada que
la campiona russa ha visitat el territori
espanyol per impartir un entrenament
especial. Vídeo a www.elprat.tv
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