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Alumnes
de sisè de
primària
durant la
interpretació.
A sota,
representació
teatral de
la història
a càrrec
d’alumnes
de 2n de
batxillerat
escènic.
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La 12a Cantata Ciutat del Prat
es va celebrar el 3 de maig al CEM Julio Méndez. Al voltant
de 590 alumnes de sisè de primària dels centres educatius
del Prat es van aplegar per compartir amb les seves famílies
i altres membres de la comunitat educativa el repertori
treballat durant tot el curs amb el professorat de música.
La Cantata promou el cant coral, l’educació en valors i el
foment de la cohesió social. En els darrers anys s’hi han
anat incorporant elements com l’acompanyament de la
Banda de Música del Prat,
ACOMPANYAMENT MUSICAL
la representació teatral
(enguany a càrrec d’alumnes
L’actuació de l’alumnat
de batxillerat artístic de
va ser acompanyada
l’Institut Baldiri Guilera),
per 40 músics i
l’acompanyament amb flautes músiques de la Banda
d’un grup dels propis alumnes de Música del Prat
i la ballada de la Sardana del
Prat. Vídeo a www.elprat.tv
i fotos i vídeo complet a
www.elprat.cat/educacio
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El XVIII Pratifolk,

el festival de cultura
tradicional del Prat, va acollir unes 2.000 persones que durant
el dissabte 4 de maig van passar pel parc del Fondo d’en Peixo.
Aquesta edició va coincidir amb la XIX Trobada de Bestiari del Baix
Llobregat, fet que va portar a la festa visitants i 17 bèsties de foc de
la comarca, entre elles la més vella de Catalunya, la Cuca Fera de
Begues, construïda l’any 1934. La Colla de Diables del Prat i el “Pollo”
van actuar d’amfitrions. Durant tota la jornada es van celebrar una
vintena d’activitats al voltant de la cultura popular: seguici festiu
de gegants i capgrossos, mostra
17 BÈSTIES DE FOC
i mercadet de les entitats de
cultura tradicional, ballada de
A la trobada van
sardanes, arrossada popular
participar 17 bèsties
per dinar, actuació de gralles,
de foc vingudes de
tallers i gimcana, tabalada,
diverses localitats
concerts de música, danses
del Baix Llobregat
tradicionals, botifarrada per
sopar i gran petada de les
bèsties de foc del Baix Llobregat.
Vídeo a www.elprat.tv

❧
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E

l Prat és una ciutat de gent treballadora i, per tant, es troba molt afectada per la crisi que estem patint, tal com ho demostren
les xifres. Tenim 6.187 persones en atur, de les quals 2.635 viuen sense cap prestació pública. Aquesta crisi ens ha aproximat la
pobresa, s’ha instal·lat massa a prop de casa nostra i ens ha convertit a tots i totes en possibles víctimes de la manca de feina i,
per tant, de la manca d’un mitjà per sustentar-nos.

El compromís de
l’Ajuntament és que no hi
pot haver al Prat ni una sola
família que passi gana. No
hi pot haver nens i nenes
a l’escola que no mengin
bé perquè la família no pot
assumir-ho.

Si de tot aquest panorama se’n pot extreure alguna conclusió positiva, és aquesta: ens ha fet a tots més solidaris. Els que ara
estan al llindar de la pobresa són gent com nosaltres: famílies normalitzades que s’han quedat sense recursos per menjar, treballadors i treballadores que no tenen feina ni subsidis. Tots tenim familiars o persones properes que estan vivint aquesta injusta
situació i això ens fa més sensibles a la col·laboració i a la participació en accions solidàries.
És per això que estic segur que en aquest proper Gran Recapte d’Aliments, que es farà els dies 31 de maig i 1 de juny a la ciutat,
hi haurà una gran participació. Hem de pensar que d’aquesta manera s’aconsegueix el 20% dels aliments del Punt Solidari, una
xifra molt important.
El Ple de l’Ajuntament del mes de maig va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics una moció presentada per la plataforma local per la renda garantida de ciutadania, que demana la creació per llei d’una prestació econòmica per assolir un mínim
vital per a tothom.
Mentrestant, el compromís de l’Ajuntament és que no hi pot haver al Prat ni una sola família que passi gana. No hi pot haver
nens i nenes a l’escola que no mengin bé perquè la família no pot assumir-ho. L’Ajuntament treballa per garantir el menjar bàsic
a tothom: aquesta és la nostra prioritat. Deixarem de fer altres coses, si cal, però defensarem la dignitat més bàsica per a les
famílies de la nostra comunitat.
Espero que aquest Gran Recapte d’Aliments sigui un èxit i us animo a tots i totes a participar-hi.

Ningú, sense menjar!
Lluís Tejedor
L’alcalde

E

l Prat es una ciudad de gente trabajadora y, por lo tanto, se encuentra muy afectada por la crisis que estamos sufriendo, tal
como lo demuestran los números: 6.187 personas en paro, de las cuales 2.630 viven sin ninguna prestación pública. Esta
crisis nos ha aproximado la pobreza, se ha instalado demasiado cerca de nuestra casa y nos ha convertido a todos en posibles
víctimas de la falta de trabajo y, por tanto, de un medio para sustentarnos.

El compromiso del
Ayuntamiento es que no
puede haber en El Prat ni una
sola familia que pase
hambre. No puede haber
niños y niñas en la escuela
que no coman bien porque la
familia no puede asumirlo.

Si de todo este panorama se puede extraer alguna conclusión positiva es esta: nos ha hecho a todos más solidarios. Los que
ahora están en el umbral de la pobreza son gente como nosotros, familias normalizadas que se han quedado sin recursos
para comer, trabajadores que no tienen empleo ni subsidios. Todos tenemos familiares o personas cercanas que están viviendo esta injusta situación y eso nos hace más sensibles a la colaboración y a la participación en acciones solidarias.
Es por ello que estoy seguro de que en esta próxima Gran Recolecta de alimentos que se hará los días 31 de mayo y 1 de
junio en la ciudad, habrá una gran participación. Debemos pensar que de esta manera se consigue el 20% de los alimentos
del Punt Solidari, una cifra muy importante.
El Pleno del Ayuntamiento del mes de mayo aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos una moción presentada
por la plataforma local para la renta garantizada de ciudadanía, que pide la creación por ley de una prestación económica
para alcanzar un mínimo vital para todos.
Mientras tanto, el compromiso del Ayuntamiento es que no puede haber en El Prat ni una sola familia que pase hambre. No
puede haber niños y niñas en la escuela que no coman bien porque la familia no puede asumirlo. El Ayuntamiento trabaja
para garantizar a todos la comida básica: esa es nuestra prioridad. Dejaremos de hacer otras cosas, si es necesario, pero
defenderemos la dignidad más básica para las familias de nuestra comunidad.
Espero que esta Gran Recolecta de alimentos sea un éxito y os animo a todos y todas a participar.
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Les 4 claus
[1]
Qui vulgui participar en la
campanya pot enviar un
missatge al correu electrònic
puntsolidari@elprat.cat
o trucar a Cases d’en Puig:
tel. 933 790 050, ext. 5600.

[2]
Durant el seu primer
any de funcionament, el
Punt Solidari del Prat ha
atès 826 famílies (2.650
persones, de les quals
1.107 menors d’edat).

[3]
Les campanyes de recapte
són molt importants, ja
que aporten pràcticament
el 20% dels aliments que
arriben al Punt Solidari.

[4]
La necessitat d’aquest
servei s’entén si pensem
que a mitjan maig, al Prat,
hi havia 6.187 persones
a l’atur, de les quals unes
2.500 sense prestació.

Ajudem
les famílies
més necessitades
del Prat

A

partir del 31 de maig i durant el mes de
juny es desplega al Prat, com l’any passat,
la campanya “Fem comunitat, ningú no
s’ha de quedar fora”. L’objectiu és recollir
aliments, productes bàsics o diners per al
Punt Solidari del Prat i, així, ajudar les famílies més necessitades de la ciutat.
El Punt Solidari, que compta amb una
quarantena de voluntaris/àries, és un servei de l’Ajuntament del Prat en conveni
amb Càritas Parroquial i Creu Roja per
donar suport a les famílies que viuen una
situació difícil a conseqüència de l’actual
crisi econòmica i social. El Punt Solidari té
dos punts de distribució d’aliments: un a
la parròquia de Sant Pere i Sant Pau, coordinat per Càritas, i un altre a l’antiga Escola del Parc, coordinat per la Creu Roja.
La sol·licitud de suport i la coordinació
del Punt Solidari es fa des dels Serveis Socials d’atenció primària de l’Ajuntament,

que decideixen quines famílies tenen necessitat d’acudir al Punt Solidari.
Activitats previstes
El divendres 31 de maig i el dissabte
1 de juny es faran dos grans recaptes
d’aliments a 25 supermercats del Prat.
Posteriorment, durant el mes de juny
s’organitzaran recaptes i actes de sensibilització als centres educatius (on es recolliran productes d’higiene entre el 3 i el
7 de juny), i entre les entitats, empreses i
comerços de la ciutat.
Com podem
participar-hi?
Per fer de voluntaris/àries a la recollida
d’aliments us podeu posar en contacte
amb el Punt del Voluntariat de Cases d’en
Puig (voluntariat@elprat.cat ) o trucar
al tel. 933 790 050, ext. 5600. Per a altres
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col·laboracions amb el Punt Solidari podeu enviar un missatge al correu electrònic puntsolidari@elprat.cat.
Un any de
Punt Solidari
Durant el seu primer any de funcionament, el Punt Solidari del Prat ha atès
826 famílies (2.650 persones, de les quals
1.107 menors d’edat). La majoria de les famílies han rebut l’ajut durant 3 o 6 mesos,

Al Punt
Solidari ubicat
a l’antiga
Escola del Parc
s’apleguen i es
distribueixen
els aliments
i productes
bàsics recollits.
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Programa especial
d’El Prat Ràdio
L’emissora municipal El Prat Ràdio
(91.6 FM) farà un programa especial
del magazín matinal Planeta Prat el
divendres 31 de maig, dedicat a fer un
repàs de la solidaritat a la ciutat, amb
continguts relacionats amb el Punt
Solidari, els serveis socials, etc. El
programa es farà en directe al carrer,
davant les Cases d’en Puig, de 10 a
13 h, i també s’hi recolliran aliments.

per bé que n’hi ha algunes que han necessitat el servei durant més temps.
La necessitat d’aquest servei s’entén
si pensem que a mitjan maig, al Prat, hi
havia 6.187 persones a l’atur, de les quals
unes 2.500 no rebien cap tipus de prestació i unes 90 només l’ajut de 400 euros
mensuals, que té una durada màxima de
6 mesos.
Atès que aquesta situació empitjora,
el Punt Solidari ampliarà aquest mes de

juny la seva capacitat, de manera que podrà atendre 126 famílies cada setmana (és
a dir, 1.100 famílies i 4.000 persones l’any).
Aquesta capacitat està calculada en base
a atendre una mateixa família durant 3
mesos i amb lliuraments quinzenals.
Lots d’aliments bàsics
La distribució d’aliments es fa per lots
que contenen tots els aliments bàsics
en la dieta saludable: lactis, proteïnes de

carn i peix, hidrats de carboni i greixos
saludables. També s’intenta garantir que
els lots continguin fruita i verdura.
Durant aquest any, l’Ajuntament ha
destinat gairebé 40.000 € a la compra
de carn de pollastre, ous, iogurts i, ocasionalment, altres productes com llet,
conserves, etc. Aquesta despesa es fa
per garantir la presència de tots els
aliments bàsics en els lots que es distribueixen. Sovint hi ha certs tipus de

menjar que o bé no arriben al Punt Solidari o bé no ho fan amb prou quantitat
i, per tant, cal aportar-los amb aquestes
compres específiques.
Els aliments arriben al Punt Solidari procedents del Banc d’Aliments de Barcelona, del programa d’ajuda alimentària de
la Unió Europea, de les campanyes de
recapte, de donacions d’empreses, dels
excedents de producte fresc dels comerços locals i de la compra directa per part

de l’Ajuntament. Les campanyes de recapte són molt importants, ja que aporten pràcticament el 20% dels aliments
que arriben al Punt Solidari.
Recentment també s’han començat a
distribuir lots de productes d’higiene personal i de la llar, gràcies a l’aportació de
l’Associació Cívica La Nau i a la compra de
productes per part de l’Ajuntament

❧

Vídeo a www.elprat.tv

Un millón contra
la crisis
Como ya se explicó ampliamente
en la revista de marzo, el
Ayuntamiento de El Prat está
desplegando este año un plan
local de lucha contra la crisis
con medidas para fomentar
el empleo y la reactivación
de la actividad económica.
La dotación de este proyecto
es de 1 millón de euros, que
se añaden a los presupuestos
municipales destinados a la
acción social, que, a su vez, han
experimentado importantes
incrementos los últimos años.

Medidas contra
desahucios
Para evitar que se produzcan
desahucios de viviendas, el
Ayuntamiento dispone del Servicio
de Intermediación Hipotecaria,
ubicado en la empresa municipal
Prat Espais (www.pratespais.com),
donde también se tramitan ayudas
al alquiler y de especial urgencia.
Por otra parte, el Ayuntamiento
ha tomado otras medidas para
evitar desahucios, como el veto
a los bancos que los promuevan
e impedir que la Policía Local y
el resto de servicios municipales
den ningún tipo de apoyo en los
desalojos que se puedan producir.

Aquestes
imatges
mostren dos
moments del
gran recapte
d’aliments
d’ara fa un any.
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Jordi Gili i Farrés
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Juan Pedro Pérez Castro

El Cèntric és un edifici malalt?

L’economia de les persones

Sovint hem denunciat que aquesta revista
municipal, que ens costa uns 150.000 € l’any, no
reflecteix amb transparència el conjunt de l’activitat
municipal. Informa tan sols d’allò que interessa a
l’equip de govern i quan a ell li interessa.
Per això, aprofito aquest espai que “generosament”
se’ns concedeix a l’oposició per comentar algunes temes
del ple de maig que de ben segur no hi trobareu.

Com podeu veure en l’edició d’aquest mes de la
revista municipal, l’Ajuntament impulsa i dóna suport a
iniciatives d’economia social, com són les cooperatives i
les societats laborals, que expressen d’una forma clara el
seu compromís social i econòmic amb la ciutat i el territori.
Es tracta d’un model d’empresa que dóna primacia a les
persones i a l’objecte social i que, des dels principis de
solidaritat i democràcia en la gestió, respon a les necessitats
de la comunitat –ciutadana i empresarial- on s’insereix.

D’una banda, la denúncia que va fer la regidora
Imma Llopis per la utilització barroera de la revista amb
finalitats partidistes per part del portaveu d’ICV en la
passada edició. Ja suposem que tenen accés als articles de
l’oposició, però és de molt mal gust criticar en la mateixa
edició l’opinió d’un altre grup. Sincerament: lleig, molt lleig.
En un altre ordre de coses, el Ple va aprovar, per
unanimitat, una moció de suport a la renda garantida de
ciutadania i a la ILP que sol·licita la seva creació per llei, com
estableix l’Estatut. Fins aquí el que sortirà a la revista. El que no
dirà és d’on sortiran els diners per fer front a aquest compromís.
Tampoc esmentarà la proposta de CiU de crear un fons
municipal per atendre les necessitats més urgents de la ciutat
mentre es tramita la ILP, que presentarem al Ple del 5 de juny.
Finalment, vam preguntar sobre la situació del
Cèntric. És prou coneguda la nostra posició crítica envers aquest
equipament sobredimensionat. Però el que ens preocupa ara és
que, segons algunes informacions, hi ha treballadors/es i alguns
usuaris freqüents que estan patint el que s’anomena lipoatròfia
semicircular (malaltia benigna i reversible que sol afectar les
cames). Sembla que hi ha algun empleat de baixa. L’equip de
govern, com un sol home, ho ha negat tot, però ho miraran. Si
el Cèntric està malalt, se solucionarà. Però si ens han amagat
la veritat, la qüestió és molt més greu. El temps ens ho dirà.
www.ciuelprat.cat

En una època com la que vivim, en la qual el model
d’economia tradicional i especulativa mostra les seves
febleses i injustícies, l’economia cooperativa es presenta com
una alternativa plenament vàlida en situar les persones i
el seu treball en el centre de la vida de l’empresa. I té prou
dinamisme i flexibilitat com per adaptar-se als canvis.
La nostra ciutat té una llarga tradició en economia
cooperativa, la qual cosa forma ja part del nostre bagatge
econòmic i social. I des de l’Ajuntament, des de fa uns
anys, impulsem les experiències d’economia social a través
de programes de difusió i consolidació d’aquest model.
També hem estat dels primers ajuntaments de Catalunya a
dotar-nos d’un Pla de Dinamització de l’Economia Social i
Cooperativa, així com d’una Taula de Concertació del sector.
La crisi econòmica ens proposa com a repte la
necessitat de transformar l’actual model productiu en un de
més sostenible i just. Un repte que implicarà que l’economia es
repensi sota un nou paradigma: la centralitat de les persones.
Aquests valors són els propis del moviment
cooperatiu i de l’economia social, una modalitat societària que,
des d’arrels socials i cíviques, té en el Prat un lloc d’oportunitats
en projectes de futur i innovadors al servei de les persones.
@PerezJP_

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

Antonio Gallego Burgos

No a los recortes.
Viva la pancarta.
No a los recortes. No a los ajustes. Todo el mundo quiere
gastar más y, si es posible, un poquito más. Barra libre al gasto
público. Sigamos funcionando como si el dinero fuera ilimitado. Como
si acceder al crédito fuera barato. Como si el dinero no se acabara
nunca. Sigamos siendo ricos. Saquemos la chequera. Viva la pancarta.
Todo eso encaja muy bien en las pancartas y en los mítines
de la izquierda. Los micrófonos lo soportan todo. A nadie le gustan
los recortes. A mí, aunque sea un diabólico y maligno concejal del
PP, tampoco. Entonces, ¿por qué se están llevando a cabo políticas
de ajuste del gasto? Hay muchos motivos, pero hay uno que lo
entiende cualquiera: no hay dinero, no nos dejan dinero barato y
debemos un pastón. Perdón, con el término “un pastón” me he
quedado corto.
Los mismos que ahora viven pegados a una pancarta
arruinaron nuestro país. Doblaron nuestra deuda pública, dejaron
unos niveles de déficit ingobernables, dejaron la recaudación pública
en niveles terriblemente bajos, nos dejaron endeudados hasta las
cejas y ahora, los muy hipócritas, se escandalizan de los ajustes
presupuestarios.

Rafael Duarte Molina

Els fets i les paraules
En la nostra gestió diària, frec a frec amb la
ciutadania, som absolutament conscients, i molt sovint
també espectadors, del treball de la “Política”, més enllà
de la local. Nosaltres, el primer nivell de l’Administració,
escoltem i compartim les preocupacions dels nostres veïns
i ciutadans. Efectivament, no ens cal llegir les estadístiques
als mitjans de comunicació per saber que l’atur és el
principal problema per a la població espanyola, seguit de la
corrupció i el frau i, en tercer lloc, els de caire econòmic.
No ens cal entrar amb detall en l’anàlisi d’aquestes
dades, ens basta conèixer que Rajoy es reuneix amb els
agents socials, sindicats i patronal, per intercanviar punts
de vista sobre la sortida de la crisi i oferir diàleg, malgrat
diu, abans de començar a parlar, que no variarà la seva
política econòmica, concretament la reforma laboral. Vaja!
El president de la Generalitat ha presidit dues cimeres
contra la corrupció en les quals ha demanat que es revisin uns
acords de 2001 per fer front a un problema tan estès entre
alguns col·lectius de la classe política. Per què no s’han aplicat
durant els últims 12 anys? S’han pres decisions transcendentals?

Sabemos que “mola” más defender el gasto público a
go-gó. Uno parece más sensible, más “enrollao” y da más votos.
Pero eso es tratar a la gente como borregos. Puro infantilismo
político. Endeudarse aún más si cabe solamente aplaza el problema.
Hay que sanear las cuentas públicas para garantizar el estado del
bienestar, para evitar el temido rescate, para facilitar el crédito a las
empresas y para crear empleo.

Més recentment s’ha escenificat la cimera al voltant
del pacte nacional pel dret a decidir. No seria més lògic que
les diverses posicions tinguessin lloc al si del Parlament sense
necessitat de tantes reunions que distreuen l’atenció d’altres
problemes de gran calat que preocupen la societat, com són l’atur,
els serveis essencials, el creixement econòmic, el finançament...?

Seguiremos trabajando con responsabilidad para
arreglar la situación, aunque seamos menos simpáticos que los
profesionales de la pancarta. Sacaremos al país de la ruina, del
agujero y de la suspensión de pagos. Pagaremos el pufo de los
socialistas. Que nadie tenga ninguna duda.

Està clar que en una situació com l’actual ens trobem
necessitats de lideratges polítics sòlids, que treballin pel bé
de tots, no només per a alguns, honestos i exemplars. En cas
contrari, la falta de confiança i la desafecció de la ciutadania
envers la “Política” no tindrà possibilitat de reconciliació.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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VIDA PRATENCA

UN CENTRE COMERCIAL AMB 4 ESTRELLES

FESTA DE LA BICICLETA
El diumenge 2 de juny se celebrarà la 25a Festa de
la Bicicleta del Prat, amb sortida a les 10 h de la pl.
Catalunya. Després de la passejada hi haurà esmorzar,
jocs amb bicicleta, sorteig... No cal inscripció prèvia.

El centre comercial Splau, ubicat entre el Prat i Cornellà, és
el primer de l’Estat que ha obtingut el segell de qualitat 4
Estrelles, categoria que només ostenten 11 centres a tot
Europa i que remet a la millora contínua de les instal·lacions
i als serveis per als clients. A la foto, els alcaldes de Cornellà
i el Prat durant una visita a l’Splau. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT

14
juny
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EMPRESA FAMILIAR AMB CERTIFICATS DE QUALITAT
L’empresa pratenca Asesores de Mantenimiento VICA, SL,
ha obtingut la Certiﬁcació d’Aenor del sistema integrat
de Gestió de Qualitat i Sistema de Gestió Mediambiental.
A aquesta certiﬁcació tenen accés molt poques PIME
i demostra la capacitat organitzativa i competitiva de
la companyia. VICA (www.vica.cat), empresa familiar
fundada l’any 1982 al Prat, compta amb 18 treballadors.

UN RAMAT ALS ESPAIS NATURALS
El 30 d’abril passat, un ramat de 250 ovelles procedent de
Viladecans va arribar als Espais Naturals del Riu per pasturar-hi
durant un mes i mig i controlar el creixement d’espècies molt
expansives, com la canya i l’esbarzer. El Consorci dels Espais
Naturals del Delta promou la gestió dels prats i jonqueres
mitjançant la pastura amb cavalls i ovelles. Vídeo a www.elprat.tv

VIDA PRATENCA

BOHEMIOS AUTORIZAOS
El grup musical pratenc Bohemios Autorizaos continua aplegant
èxits després de quedar ﬁnalista del concurs televisiu Tú sí que
vales!. El grup ha participat en la gravació de la banda sonora de
la nova pel·lícula de José Corbacho. A la foto, actuació durant
la Diada en Defensa de l’Escola Pública, davant del Cèntric.

EL PRAT SOLIDARI
Les 20es Jornades El Prat Solidari han comptat amb diverses
activitats al llarg del mes de maig: caminada, sopar solidari,
exposició sobre cultura cubana, taula rodona sobre “El negoci de
la fam”, cinefòrum, xerrada amb Arcadi Oliveres i, com a cloenda,
la Festa del Prat Solidari i el Comerç Just. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT

15
juny

VEHICLE DONAT PER L’AJUNTAMENT

PREMIS DELTA A EMPRESES

L’Àrea de Seguretat Ciutadana, Manteniment i Serveis Urbans
de l’Ajuntament del Prat ha lliurat a l’Institut Illa dels Banyols
un vehicle en situació administrativa de baixa de la via pública
per tal que l’alumnat del PQPI PTT d’auxiliar de reparació i
manteniment de vehicles lleugers hi pugui fer pràctiques.

Dues empreses del Prat han estat reconegudes en els
Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials. Són
Sunco Energías Renovables, de serveis d’enginyeria amb
energies renovables (tercer premi), i Led BCN, dedicada
a fabricar i distribuir tecnologia led (menció especial).
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El Centre de Formació d’Adults Terra Baixa depèn de la Generalitat i compta amb una important aportació econòmica de l’Ajuntament.

Es reforça l’ensenyament de
16
llengües estrangeres al Prat

EL PRAT

juny
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L’Escola Oﬁcial d’Idiomes i el CFA Terra Baixa es coordinen per potenciar i
difondre millor l’oferta d’ensenyament d’anglès, francès i alemany a la ciutat

L’any 2006 es va crear el grup “El Prat
s’obre al món, l’anglès n’és la clau” amb
l’objectiu de millorar l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa a
la ciutat. El grup l’integren l’Ajuntament,
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) del Prat, el
Centre de Formació de persones Adultes
(CFA) Terra Baixa, i el Centre de Recursos
Pedagògics i el professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Tot i que la situació econòmica actual
no ofereix cap garantia a l’hora de trobar
o millorar una feina, conèixer llengües
estrangeres pot obrir noves portes i horitzons tant personals com professionals.
La població del Prat pot aprendre
idiomes tant a l’EOI com al CFA Terra

Baixa, amb ensenyaments de qualitat
i en unes instal·lacions ben equipades.
Col·laboració entre centres
La secció d’Educació de l’Ajuntament
ha promogut aquest curs diverses reu-

Cursos intensius
a l’estiu
L’EOI ofereix, durant el mes de
juliol, cursos intensius d’anglès,
francès i alemany, tant de llengua
instrumental com específics,
d’actualització i d’expressió oral.

nions entre les direccions i el professorat dels dos centres amb l’objectiu de
coordinar i difondre millor l’oferta de
llengües estrangeres a la ciutat i establir
vies possibles de col·laboració i suport.
A l’EOI imparteixen cursos oficials
d’anglès, alemany i francès a gairebé
un miler d’alumnes. Els cursos anuals
corresponen als nivells del marc europeu comú de referència i per accedir-hi
cal tenir 16 anys, o bé s’hi pot accedir a
partir dels 14 en cas de cursar un idioma diferent de l’estudiat com a primera
llengua estrangera a l’ESO.
Per la seva banda, el CFA Terra Baixa
imparteix formació instrumental (alfabetització, neolectors...), preparació per

Silvia Escalero (EOI)
“Faig 4t de francès i
5è d’anglès. Barcelona
és una ciutat molt
turística i ofereix moltes
possibilitats de feina si
saps idiomes. M’agrada
molt el mètode de
l’EOI perquè a part
de la teoria, més feixuga, també
fem activitats complementàries”.

Enric Selfa (EOI)
“Faig 2n d’anglès
als matins i un curs
d’introducció al francès
per poder entrar a 1r
l’any vinent. Estic a
l’atur i necessito els
idiomes per aconseguir
feina, tot i que també
m’agrada viatjar i els puc utilitzar
quan surto a l’estranger”.

Mari Carmen
Sánchez (CFA)
“Estudio iniciació a l’anglès. A l’escola
vaig fer francès i ara necessito
l’anglès perquè treballo
a Mercabarna i hi
ha moltes empreses
internacionals. Aquesta
escola m’agrada molt,
tant el professorat
com els mètodes
d’aprenentatge”.

Gairebé 1.000 persones estudien a l’Escola Oficial d’Idiomes del Prat.

a l’obtenció del graduat en educació
secundària obligatòria, per a l’accés a
cicles formatius i a la universitat, català,
castellà i llengües estrangeres. Aquest
curs van ser prop de 800 les persones
matriculades a l’escola pels diferents
ensenyaments.
Més oferta
el curs vinent
De cara al curs 2013-14, el CFA Terra
Baixa ampliarà la seva oferta de llengües

estrangeres de manera que, després de
tres cursos, l’alumnat estarà preparat
per poder continuar la seva formació a
l’EOI cursant 3r, prèvia preinscripció i superació del test de nivell.
L’altra novetat serà que s’obriran dos
grups de nivell inicial de francès, un dels
pocs centres de tot Catalunya on es podrà cursar

❧

Més informació a www.eoidelprat.com i
www.cfaterrabaixa.com

Rafael Peña (CFA)
“Estoy en paro y
aprovecho para
formarme y estudiar
inglés y catalán. En el
bachillerato hice francés,
pero hasta ahora no
había necesitado
idiomas, porque era
administrativo de la construcción”.

EL PRAT

17
juny
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Més sostenibilitat ambiental i
econòmica a escoles i instituts
Reutilitzar llibres, no malbaratar el material escolar o reduir els costos de les
excursions són accions que necessiten la implicació de tota la comunitat educativa
l’estalvi de recursos, el reciclatge i la reutilització de
materials. Part dels 62.000
€ que l’Ajuntament destina aquest curs en subvencions als centres educatius
els han de comprometre a
aquestes finalitats.
Exemples
a seguir

EL PRAT

18
juny

13

Reutilitzar i tenir cura del material escolar són eixos bàsics del projecte.

L’Ajuntament, els centres i la comunitat educativa del Prat s’han posat a
treballar en un projecte transversal per
potenciar la sostenibilitat ambiental
i econòmica de les escoles i instituts
de la ciutat. Una comissió tècnica amb
representants de les regidories muni-

cipals d’Educació i de Medi Ambient,
del departament d’Ensenyament de la
Generalitat, dels centres educatius i de
les AMPA del Prat ha elaborat un document que fixa un marc de treball dirigit
a promoure i educar per a un consum
més racional i sostenible, afavorint

Al Prat hi ha molts centres
educatius amb una llarga
tradició en aquesta línia de
treball, centres on tota la
comunitat educativa està
immersa en aquesta tasca i,
per tant, ja hi ha tot un camí
recorregut i força exemples
que cal tenir en compte.
La clau de l’èxit del projecte serà implicar tota la
comunitat educativa, especialment les famílies i el
professorat i l’alumnat, en
les estratègies i actuacions
per racionalitzar l’ús dels
llibres, el material escolar i el cost de les
activitats educatives, aconseguint la
sostenibilitat dels recursos econòmics
que s’hi inverteixin.
En el camp ambiental, el projecte vigent “Al Prat, xarxa d’escoles més sostenibles” proporciona idees a seguir

❧

Tota la informació sobre les activitats a

www.elprat.cat
Número 191. Juny 2013

Obac Ensemble
Aires del Món

Una de les millors formacions catalanes, amb arrels a l’OBC, en format
de quintet de vents. Presenta un viatge sonor a través de conegudes
composicions de Rossini (Obertura Il Barbiere de Siviglia), Albeniz (Suite
Española), Jacques Ibert (3 peces breus), Malcolm Arnold (Three shanties),
Edward Grieg (Peer Gynt), Leonard Bernstein (West side story selection),
Astor Piazzola (Libertango, Obvlion) i Julio Medaglia (Belle epoque in Sud
America).

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 9, a les 19 h
Entrada: 8 €

Arribada de la Flama
del Canigó i encesa de
la foguera de Sant Joan
FLAMA DEL CANIGÓ
Cada any per Sant Joan es reviu l’encesa del foc primer.
Aquesta flama es guarda al cim del Canigó i, amb ella,
s’encenen totes les fogueres dels Països Catalans. El
foc arribarà al Prat des del Parc de la Ciutadella de
Barcelona on el recollirà el Club de Volei del Prat

TABALADA POPULAR
Tothom que tingui tabal, tambor, cassola o tot allò que
soni està convidat a venir a la Plaça Mestre Estalella a
rebre la flama i acompanyar-la pels carrers de la ciutat!
Encapçalaran el seguici els tabals de Diables del Prat,
les gralles i tabals de les entitats de cultura tradicional
del Prat.
Recorregut: pl. del Mestre Estalella, c. Jaume Casanovas,
c. Lleida, c. Coronel Sant Feliu, av. Onze de Setembre,
c. Barceloneta, c. Esplugues i jardins de Mon Racó.

Inici: Pl. Mestre Estalella
Diumenge 23, a les 19.45 h

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

Mostra Tallers

T eatre

Teatre Kaddish

Háblame como la lluvia y
déjame escuchar, de T. Williams

Amb Marta Gorries i Ruben Ortega
Centre d’Art Torre Muntadas
Direcció: Anna Mitjans amb la col·laboració
Divendres i dissabtes, a les 21 h de Francisco Lorenzo
Diumenges, a les 21 h
Divendres 14, dissabte 15 i
diumenge 16. Entrada: 5 €

Recital Entretós

Amb Carlos Ávila i Marc García
Dissabte 1

Vincles i pors

Amb Anna Antó, Lara Chacón, Katty
de la Via, Valeria García, Ariadna
Hernández, Jonathan Ivernon, Lina Jin
Fu, Gerard Llanes, Teo Losada, Júlia
Lucha, Mercè Meroño, Marta Reliegos,
Emma Rodríguez i Elia Romo
Direcció: Blanca Pàmpols
Divendres 7, dissabte 8 i
diumenge 9

Muchacha, de Guillermo Heras

Amb Martí Castellarnau, José Gallardo,
Ana Luengo, Juli Mitjans, Marina Mora, Rubén
Ortega i Dúnia Pellisa. Direcció: Pau Bou
Divendres 21, dissabte 22 i
diumenge 23

Ràfegues, de Joe Pintauro

Amb Sheila Fernández, Édgar López, Anna
Mitjans, Juli Mitjans, Josep Segurado i Miquel
Terré. Dramatúrgia i direcció: Josep Costa
Divendres 28, dissabte 29 i
diumenge 30

L9

Línia nova Hip - Hop Prat

Proposta per descobrir, de la mà de La Capsa, la
nova línia del hip-hop local, des dels projectes
més emergents en petites demos als projectes
més consolidats com Onda Libre, Suko, DICC, Lil B,
Moonwalkers i més.

M úsica

Jardins de la Ribera. Dissabte 8, a les 19 h

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 15, a les 19 h

L ectura

Assumpció Forcada
Una trobada
amb una gran
poeta. Ha publicat
llibres de poemes
Germinació,
Cosmos, Immunitat, Ecosistema,
Flora Sapiens... i el recent H2O Aigua
Alguns dels seus llibres formen part de
diverses antologies russes i catalanes.
Organització: Tintablava. Associació
d’escriptors del Prat.

Biblioteca Antonio Martín
Divendres 7, a les 19.15 h

L’Embolic

El senyor Ramon, un home de negocis
elegant i seriós, s’ha regalat un cap
de setmana de gresca a la seva masia
d’estiueig. Però no serà gens idíl·lic, més
aviat, un gran embolic.
Organització: AMPA de l’Escola Mare de Déu del Carme

Teatre Modern. Diumenge 2, a les 18 h
Entrada: 4 € (Per adquirir l’entrada cal posar-se en contacte
l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Carme)

M2 el espectáculo continúa

Obra musical que explica la història d’un trio amorós ballant les
diferents situacions que els presenta la vida. Una representació
divertida amena i plena de moments de color, música, i espectacle
Organització: Amics Pota Blava

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 16, a les 16.30 h
Entrades a bescanviar per 1 Kg d’aliment no perible
(12 i 13, de 10 a 14 h al Punt Solidari del Prat i 16 a partir de
les 12 h al Cèntric)

Festa
de la
Cervesa

XXVIII Festival Popular
Andaluz

Actuacións de Mari Ángeles Martínez (cantaora) i
Fernando Rodríguez (guitarra), Bohemios Autorizaos,
els quadres de ball Azahar i el quadre de flamenc
de la Casa de Andalucía, acompanyats de Malaka i
Azabache. Organització: Casa de Andalucía del Prat

Pl. Louis Braille. Dissabte 15, a les 19.30 h

XJ Ensemble

Amb Daniel Artacho,
Pau Montané, Pere
Cornudella i Julián
Enciso. Directors
artístics: KonArt Group,
Ivan Herranz & Roberto
Oliveira
Marimbes, diaris, tom-toms, moviments escènics,
una taula, instruments ètnics... tot es transforma en
percussió en aquest concert. Una experiència nova,
plena dels ritmes i del virtuosisme d’aquest grup de
casa nostra. Organització: Aula Musical del Prat

MDC

#almeuritme

Presentació del vídeoclip que
realitza La Capsa per celebrar
el dia de la música, enguany
amb músics pratencs.

Cèntric Gastrobar. Divendres 21, a les 21.30 h

Tun Tum Rio

Nit brasilera. Una batucada obrirà la festa, a
continuació infantils, malabars, concerts de música en
directe, degustació de cuina brasileira, artesania i molta
festa! La música anirà a càrrec de Bohemios Autorizaos
i Zulú 9:30. Organització: Tun Tum Prat

Pl. Sant Jordi. Dissabte 22, a les 18.30 h

Trobada clubs de lectura

Andreu Martín

presenta Societat negra
L’escriptor ens presenta
aquesta novel·la guardonada
amb el V Premi Crims de Tinta,
que és l’últim títol de la seva
amplíssima bibliografia. El
col·lectiu xinès és el protagonista d’una novel·la
que s’enfoca des dels baixos fons de les Tríades
xineses, que s’estableixen a Barcelona.

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 19, a les 19 h

Torna aquesta festa on a més a més
dels espais de beguda i gastronomia es
podrà gaudir dels concerts de Flaming
Shakers, Always Drinking Marching Band
i un assortit de Dj’s locals. Organització:
Bar Restaurant del Parc Nou
Parc Nou
Divendres 28, a les 19 h

Piulades Musicals

Actuacions musicals de 15 minuts de
grups de la ciutat

Dilluns 3. David Faure
Dilluns 10. In a SCAR
Dilluns 17. Aitor y Andrés
Biblioteca Antonio Martín. Dilluns,
a les 20.45 h. Si ets un músic del Prat
i vols participar acosta’t a la biblioteca o
envia un correu a biblioteca@elprat.cat

Correllengua
Viure el català:
situació de
la llengua i
iniciatives de
resistència
Xerrada a càrrec de
Maria Plana (filòloga)
i Òscar Adrià Ibàñez
(sociolingüista).

Cèntric Espai Cultural
Divendres 28,
a les 19 h

Alejandro
Cao de Benós
La situació a
la península de
Corea

Xerrada - col·loqui
Organització: Comité de
Solidaritat amb Amèrica
Central

Biblioteca Antonio
Martín. Dijous 6,
a les 19.30 h

NOVES EXPOSICIONS
Mostra de puntaires

Exposició dels treballs realitzats per l’Associació
de Puntaires de Jardins de la Pau

Centre Cívic Jardins de la Pau
De l’11 al 14

La caseta del Mussol

E xposicions

Mostra de treballs elaborats en els tallers de
patchowork i labors de “La caseta del Mussol”
Organització: Associació de Puntaires

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Del 15 al 16

Pratimag

Per 30è any consecutiu
l’Agrupació Fotogràfica us
convida a gaudir de l’exposició
del concurs nacional de
fotografia Pratimag
Organització: Agrupació
Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 20 de juny al 25 de juliol
Veredicte: Dissabte 8 de juny, a les 11 h
Inauguració i lliurament de premis:
Dijous 20 de juny, a les 20 h

Modulacions

Temps d’estiu

Recorregut en el temps
a partir de fotografies
del lleure estiuenc dels
pratencs i pratenques.
Imatges que van des del
blanc i negre, de les més antigues, fins al color
del digital, de les més recents.

Cèntric Espai Cultural
Del 21 de juny al 30 d’agost

XXXVII
Col·lectiva
d’artistes del
Prat
Centre d’Art Torre
Muntadas. Del 28 de juny al 28 de juliol
Inauguració: Divendres 28, a les 20 h

XXXVII Col·lectiva
d’artistes del Prat
Si practiques alguna activitat dins les
disciplines de les arts visuals i plàstiques.
I si vols participar posa’t en contacte amb
/Unzip Arts Visuals al Prat, fins al dia 7

En Manel sóc jo L’efecte mirall

Exposició col·lectiva
de l’Espai Art Joves de
l’Escola d’Arts del Prat,
que mostra les reflexions
entorn l’adolescència i
els canvis que un pateix
en aquest període, a
partir de la construcció
d’un altre jo.

Biblioteca Antonio Martín
Del 21 de juny al 31 de juliol
Inauguració: Divendres 21, a les 19 h

C inema

@gora. El documental

Pre-estrena del documental de Nosotros producciones
(Sergi Sandúa, Paloma Mateos i Gina Sandúa)
Les veus de Jordi Évole, Ada Colau, Arcadi Oliveres,
Andreu Buenafuente, Maruja Torres, Loles León i
Federico Mayor Zaragoza, entre altres, s’alternen amb
les d’estudiants, activistes i treballadors per deixar
testimoniatge d’una de les majors crisis dels nostres
temps, una època difícil en què les noves tecnologies
ajuden a conformar l’àgora del segle XXI.

Cèntric Espai Cultural
Dissabte 8, a les 19.30 h

ENCARA ES PODEN
VISITAR
Multisales d’art (2)

(Sala 1). Guim Camps i Eulàlia Rovira
Escultures i focs olímpics sobre una taula
(Sala 2). Raquel Friera
Space of possibles V.O.D
(Sala 3). David Martos Cabezas
Recerca de l’insaciable
Centre d’Art Torre Muntadas
Fins al 2 de juny
Senyal amplificat: Taller - acció d’art i espai
amb Les Salonnières: Dissabte 1, a les 11 h

Diables, gegants i
capgrossos
Les figures del Prat
Cèntric Espai Cultural. Fins al 8 de juny

Mostra dels cursos
de fotografia
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 7 de juny

Frida kahlo
exposició 15é aniversari
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 6 de juny

Convocatòria d’exposicions a
la Sala d’Art Josep Bages 2014

Diario íntimo de un
profesor. Abel del Castillo

Convocatòria per a propostes d’exposició
relacionades amb el fenomen que
s’esdevingué el 15 de març del 2012
en què el hashtag #NoEresDelPrat va ser
TT estatal.
Organització: /UNZIP Arts Visuals al Prat

Cèntric Gastrobar by Ona Nuit
Fins al 4 de juliol

Límit lliurament: 14 d’octubre
Més info a: www.unzip.elprat.cat

ONA nuit restaurant. Fins al 4 d’agost

Hipergrafías y otros
cuentos. Esther Merchán

Cine club

Moonrise Kingdom,

de Wes Anderson
EEUU, 2012. VOSE
Amb Jared Gilman, Kara
Hayward, Edward Norton,
Bruce Willis i Bill Murray,
entre d’altres

Una parella de nois de
12 anys decideix escapar
i viure el seu amor
adolescent. Ràpidament
s’organitza una batuda per trobar-los, on es
posaran de manifest, rancors i ocultes relacions
romàntiques entre algunes de les persones que hi
participen.

Cine Capri. Dimecres 12, a les 20 h

Cine Capri
Estrena simultània
de: Monstruos
University (21,
22, 23 i 24) i
After Earth (28,

29 i 30)

Pel·lícula del mes:
Ahora me ves
Per confirmar dates i horaris
truqueu al 93 379 59 43 o a
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 8. La princesa dels ulls tristos,
amb Alba José
Dissabte 15. La curiosa història d’un pirata i
la seva rata, amb Alba José
Dissabte 22. La nena que volia volar i el
gall Kirikó, amb Anna García
Dissabte 29. A l’estiu cada conte reviu,
amb Blai Senabre
Dissabte 8, a les 11 h. L’Hora dels nadons
amb els 5 sentits: L’oïda, amb Sandra Rossi

Contes a
la fresca
Amb Santi Ortiz, com
a conductor de l’acte
i amb els contaires
Moi Aznar, Lidia Clua i l’Ana García, celebrarem
aquesta activitat on gaudir de la lectura de
contes, de la música i de jocs.

Jardins de la Pau
Diumenge 2, a les 18 h

TALLERS

Sopar d’estiu

#5: Un mural immens!, amb Montse Sans
Activitat recomanada per a
nens i nenes de 4 a 8 anys,
acompanyats d’adults
Posa’t la bata i les sabates que
es poden embrutar per pintar
un mural tot ballant i jugant amb el cos.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa. Divendres 14, a les 18 h
Sopar: 4 €

Art en família

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 16, a les 12 h
Cal inscripció prèvia

Sopar popular i mostres de balls, música,
teatre i cuina, dels diferents tallers que
tenen lloc al centre cívic.

Club de gastronomia
Coques de Sant Joan
Conèixer com es fan
aquestes coques en
les seves variants
més conegudes.

Cada mes la Biblio
fa tallers
Manualitats, amb Núria Altamirano

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 19, a les 18 h

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Dimecres 19, a les 19.30 h
Inscripció: 4 €

Trobada de Gegants

AMPA Mare de Déu del Carme

A les 9 h, plantada de gegants a la plaça de la Vila. A les 11.30 h, cercavila pels c. Jaume
Casanovas, av. Verge de Montserrat, c. Frederic Soler i Ferran Puig i a les 13 h, parlaments,
agraïments i fi de festa a la plaça de la Vila

Carrers de la ciutat. Diumenge 16

Activitats de lleure
del mes de juny

JORNADES DE LA GENT GRAN

Dimecres 12
Sortida: Ruta històrica per la
Barceloneta (Barcelona)

Dijous 20

Dimecres 19

Xerrada: Economia domèstica

Cine: “El cuarteto”

Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Preu: 2 €

Xerrada educativa que ens oferirà
una visió diferent del consum i
l’estalvi des de diferents perspectives.
A càrrec de l’Associació CRIC (Centre
de Recerca i Informació en Consum)

Itinerari guiat per conèixer com eren els
carrers, les platges i qui ha estat la gent
del barri.

Del dimecres 26
al divendres 28
Exposició de treballs manuals
dels tallers de la gent gran
A les Cases d’en Puig
Inauguració de l’exposició:
dimecres dia 26, a les 11 h

ESTADA DE VACANCES
Benicàssim 2013

Recordeu que fins al dia 28 de juny
teniu temps per fer les inscripcions
de l’estada de vacances.

Informació: punt de la gent gran

Cases d’en Puig. A les 10 h

Dimecres 19
Matí de la gent gran

Exhibició de les activitats de lleure:
grups d’activitat física, balls, tallers de
treballs manuals, etc. Programa de
radio en directe. Amb la participació
de les entitats
de gent gran del Prat

Parc Fondo d’en Peixo
A partir de les 10 h

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

Divendres 21
Taller: Cançons inoblidables

Taller de memòria, moviment i cançons a partir
de músiques de tota la vida

Centre Cívic St. Jordi Ribera Baixa
Activitat de matí. Inscripcions: Programa
de lleure de la gent gran. Places limitades

Divendres 21
Ball de d’estiu

Equipament Delta del Llobregat
Imprescindible presentar invitació

Recollida d’invitacions: Programa de
lleure de la gent gran a partir del
dilluns 17 de Juny. Places limitades

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.elpratgentgran.blogspot.com

L’Artesà
tanca el
2 de juny
Comencen les obres de
rehabilitació del bar,
que duraran ﬁns a
principis de 2014

El diumenge 2 de juny serà el darrer dia
en què estarà obert al públic el bar del
Centre Artesà, que a partir de dilluns 3
de juny se sotmetrà a les obres de rehabilitació necessàries per reparar diferents patologies que pateix l’edifici. Està
previst que el bar pugui tornar a obrir a
principis de l’any 2014.
El pas dels anys ha provocat diferents
problemes en aquest edifici històric,
com goteres a la coberta, envelliment
de les façanes i diversos desperfectes.
Les obres serviran per rehabilitar l’espai
però mantenint al màxim l’essència
pròpia d’un local de la seva època i estil.

Interior del bar del Centre Artesà. El pati també estarà tancat durant les obres.

Així, es conservaran i respectaran el paviment, els colors, les fusteries i els elements més característics del bar.
La rehabilitació suposarà la desaparició
de la sala del fons del local, un espai afegit
en una època posterior a la construcció

de l’Artesà, i també dels actuals serveis,
que es reubicaran. També s’eliminaran
diversos coberts d’uralita i magatzems
en estat precari. L’espai que deixaran lliure aquests elements esdevindrà una part
més del pati de l’Artesà
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Mor Jaume
Estruch, ﬁll
predilecte
El religiós, mestre,
pedagog i pintor pratenc
vivia al Perú des de 1934
i ha mort als 98 anys
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El pratenc Jaume Estruch, religiós de La
Salle, mestre, pedagog i pintor, ha mort
a Arequipa (Perú) als 98 anys. L’any 1958
va ser nomenat fill predilecte del Prat, on
té dedicat el carrer del Germà Estruch.
Estruch va néixer al Prat el 1915 i va
quedar orfe de molt petit. Estudià als
germans de La Salle i als vint anys decidí
quedar-se a la Germandat per dedicarse a l’ensenyament. El 1934 fou traslladat
al Perú. Allà es doctorà en ciències biològiques, va ser catedràtic, va reorganitzar
diverses escoles normals i fou degà de la
Facultat de Ciències de l’Educació i Humanitats de la Universidad Católica de

Estruch, en una conferència al saló de plens de l’ajuntament, l’any 1974.

Santa María. Va escriure diverses obres,
tant de ciències naturals com de pedagogia, i va pintar nombroses aquarel·les.
Exposició
Per Festa Major s’inaugurarà a Torre

Muntadas una exposició sobre Jaume Estruch, en què es vincularà l’art amb la història. S’hi exposaran pintures d’Estruch i
s’explicarà la història del Prat a través de
la vida d’aquest personatge, especialment durant la seva infantesa

❧

La platja
del Prat
és única!
Activitats i serveis

de la platja 2013

Mirador

CRAM

Guingueta

Com arribar a la platja

Els horaris

En bicicleta o a peu

De pesca

De les guinguetes

Hi ha un carril bici que connecta el
nucli urbà amb la platja.

Es pot pescar a tot el tram litoral de
la Platja del Prat, excepte la platja de
Carrabiners i semàfor i a la platja de
Ca l’Arana.

Del 28 d’abril a l’1 d’octubre, caps
de setmana i festius.

Bany amb precaució

De l’1 de juny al 15 de setembre, de
dilluns a diumenge.

Bany amb màxima
precaució

De 10.00 h a 03.00 h i fins 3.30 h nits
de divendres, dissabte, diumenge i
festius.

Prohibit banyar-se

Al llarg de la platja hi trobaràs
diverses zones d’aparcament per a
bicicletes.

En transport públic
Línia PR3
Del 23 de març al 30 de setembre,
tots els dissabtes i festius.
Del 3 de juny al 13 de setembre,
cada dia.

De l’1 de gener al 15 de maig pesca
permanent.
Del 16 de maig al 15 de setembre de
20 a 8h; i exclusivament a la platja
dels Militars de dilluns a divendres
durant tot el dia.
Del 16 de setembre al 31 de
desembre, pesca permanent.

Recorda l’estat del mar

Activitats culturals i ambientals
diverses. Podeu consultar-ne les
programacions al web municipal.

Del servei de salvament i
socorrisme

Interval de pas: 30 minuts.
La primera sortida des de l’estació
de rodalies és a les 08.30 h i la
darrera a les 20.30 h. La primera
sortida des de la platja és a les 09.15
h i la darrera a les 21.15 h.

De 10.30 a 18.30 h.
De l’1 al 16 de juny, caps de setmana.
Del 22 de juny a l’11 de setembre,
laborables, caps de setmana i festius

En vehicle particular

Del servei de platja de la
Policía Local

Hi ha habilitats diversos espais
d’aparcament al llarg de tot el
passeig Marítim de la platja.

Del 30 d’abril al 15 de setembre.
Tots els elements de fusta de la platja tenen certificació FSC

Estany de
l’illa

Centre Municipal
de Vela
Guingueta

Centre de
salvament

Guingueta

Guingueta

Zona de
jocs

Programació d’activitats
Tornejos de voleibol platja
Dissabte 15 de juny
Torneig 4x4 diürn masculí i femení
De 9 a 20 h
Organització: Club Voleibol Prat
Dissabte 7 de setembre
Torneig 3x3 diürn mixt
De 9 a 20 h
Organització: Club Voleibol Prat

Concursos de pesca

Dissabte 21 de setembre
Concurs de pesca
De 7 a 13 h
Organització: Pescadors La Seda
Diumenge 28 de setembre
Concurs Infantil de Festa Major
De 10 a 13 h
Organització: Pescadors La Seda
Diumenge 29 de setembre
Concurs Sènior de Festa Major
De 7 a 13 h
Organització: Pescadors La Seda
Dissabte 19 d’octubre
Concurs Obert per parelles
De 8 a 13 h
Organització: Pescadors La Seda
Data a concretar
Concurs de Pesca al l lançat mixt
De 8 a 13.30 h
Organització: Pescadors La Seda

Cuida la platja
Casals, campus i cursos
d’activitats nàutiques

Regates del Club Marítim
del Prat

Casal d’estiu de voleibol platja per
a nois i noies

Regates per la Festivitat del Carme
Dies 7 i 14 de juliol
De 10 a 14 h
Organització: Ajuntament del Prat i
Club Marítim del Prat

Utilitza les papereres i cendrers

Regates per la Festa Major
Dies 8 i 15 de setembre
De 10 a 14 h
Organització: Ajuntament del Prat i
Club Marítim del Prat

Evita dur gossos i mascotes en
temporada de bany

Del 25 de juny al 5 de juliol
De dilluns a divendres
De 9.30 a 13.30 h
Organització: Ajuntament del Prat i
Federació Catalana de Vela
Imprescindible saber nedar

Campus i casals nàutics per a
nois i noies
Del 25 de juny al 6 de setembre
De dilluns a divendres
Campus de 9 a 17 h
Casal de 9 a 13 h
Organització: Ajuntament del Prat i
Federació Catalana de Vela
És imprescindible saber nedar

Dia de la prevenció del
càncer de pell
Diumenge 30 de juny
D’11 a 15 h
Al costat del Centre de salvament
Organització: Ajuntament del Prat i
Ass. Espanyola contra el Càncer

Cursos de vela lleugera, catamarà,
patí i windsurf per a tothom

Dia del mar

Cursos de vela lleugera, catamarà,
patí i windsurf per tothom
Dates i els horaris a concretar en
Secció d’Esports, CEM i/o CMVela.
Organització: Ajuntament del Prat i
Federació Catalana de Vela

Dimecres 3 i dijous 11 de juliol
Durant el matí
Activitats per a infants
Al costat del Centre de salvament i
socorrisme
Organització: Ajuntament del Prat

És imprescindible saber nedar

Fes servir les passeres

No llencis objectes al mar

Evita el sabó a dutxes i rentapeus
No facis acampada lliure
Evita dur equips de música amb
altaveus
No accedeixis a la sorra amb
vehicles motoritzats
Respecta l’abalissament de zones
dins de l’aigua
Respecta les zones i els horaris de
pesca establerts
No deixis hams a la sorra

Integrants de la Taula de l’Economia Social i Cooperativa del Prat, reunida el 6 de maig passat al Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

El Prat impulsa l’economia
28
social i cooperativa
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Aposta per la difusió i la consolidació d’un model societari que, en un context de
crisi, pot ajudar a donar sortida a molts projectes empresarials i professionals

Fa anys que l’Ajuntament del Prat fa
programes de difusió i consolidació de
l’economia social i cooperativa, un model societari que en moments de crisi
suposa una alternativa molt interessant
a les formes jurídiques empresarials
tradicionals.
Les societats laborals i les cooperatives
es basen en la democràcia interna i la
solidaritat entre els socis i, per tant, són
més resistents davant la crisi: destrueixen menys llocs de treball, presenten
molts menys expedients de regulació
d’ocupació i no es deslocalitzen, ja que
estan vinculades al territori.
Si l’empresa mercantil convencional
té com a nucli de la seva activitat i raó

Nous temps,
nous formats
Més enllà de les cooperatives
clàssiques com les agrícoles o
d’habitatge, els nous temps porten
nous formats com les cooperatives
de consum, de serveis financers,
de serveis... Un exemple és Uikú,
Coworking El Prat (www.uiku.es ),
un espai de treball compartit ubicat
a les instal·lacions de l’Obrera
de Viviendas, que així enceta
una nova etapa d’incubadora
de noves cooperatives.

de ser el retorn del capital invertit, les
societats laborals i les cooperatives se
centren en l’aportació de valor del seu
capital humà professional.
A més, gràcies a disposar d’un capital
econòmic adaptat a la seva activitat i a
l’existència de serveis i bancs específics
per finançar aquests tipus d’activitat
econòmica, suporten millor les èpoques
de restricció del crèdit bancari convencional com les actuals.
Un altre aspecte que els dóna resistència és la solidaritat interna. Moltes societats laborals, per exemple, estan formades per treballadors/es que han passat a
ser propietaris de l’empresa per a la qual
abans treballaven com a assalariats/des.

MÉS RESISTENTS A LA CRISI

Les societats laborals i les
cooperatives es basen en la
democràcia i la solidaritat
internes i, per tant són més
resistents davant la crisi

ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS/ES

El Centre de Promoció
Econòmica assessora
qui vulgui iniciar una
empresa d’economia
social o cooperativa

L’alcalde Lluís Tejedor (dreta) visita les instal·lacions d’Uikú Coworking El Prat.

Relació de cooperatives i societats laborals del Prat
Cooperativa

sector

[ Agrícola del Prat de Llob.

serveis

60

[ Hortofrutícola de Sants i Baix Llob.

primari

14

[ Obrera de Viviendas

construcció

998

[ Ecoprat Vía de la Plata

construcció

250

[ Tallers Bega

indústria

3

[ BCN Il·luminació i disseny

serveis

3

[ Transeaba

serveis

5

[ Consum, Soc. Coop. Valenciana

serveis

21

[ Fagor Electrodomésticos

serveis

25

[ Frescoop

serveis

5

[ Uikú Coworking El Prat

serveis

3

TOTAL

núm. socis/sòcies

1.387

Societat limitada laboral (SLL)

sector

[ Construcciones Mecánicas Comecla

indústria

[ Hostelmodespack

serveis

3

[ Instalaciones Orbit

serveis

2

[ Consuma-Prat

construcció

3

[ Barxcelona Adveco

construcció

3

TOTAL

núm. socis/sòcies
18

29

Entitats vinculades al sector:
[ SAO Prat, Fundació Catalana de l’Esplai, Gats/COOP57

Suport del Centre de
Promoció Econòmica
El Servei de Creació d’Empreses del
Centre de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament del Prat ofereix assessorament tècnic i individualitzat a les persones emprenedores de la ciutat que
tenen en ment crear una empresa amb
un format societari d’economia social i
cooperativa.

El Prat, pioner
L’Ajuntament del Prat és dels pocs a Catalunya que disposen d’un Pla de dinamització de l’economia social i cooperativa, amb una Taula de Concertació amb
representants de tot el sector que es reuneix periòdicament per fer diagnosi, marcar objectius i proposar activitats. Diversos ajuntaments catalans s’han interessat
per aquest model que s’aplica al Prat.

AJUNTAMENT IMPLICAT

L’Ajuntament del Prat és
dels pocs a Catalunya
que disposen d’un Pla de
dinamització de l’economia
social i cooperativa

EL PRAT

El Pla de dinamització de l’economia
social i cooperativa té com a eixos de
treball anual els següents:
[ 1. Difusió i sensibilització entre les
persones emprenedores i els alumnes
dels centres educatius de la ciutat sobre
els conceptes i valors de l’economia social i cooperativa.
[ 2. El suport a la creació i posada en
marxa de nous projectes i iniciatives
d’economia social i cooperativa.
[ 3. L’enfortiment del teixit empresarial
i associatiu existent a partir de la formació i suport tècnic.
[ 4. La intercooperació territorial amb
altres municipis per generar sinèrgies i
cercar cooperació entre el sector.
El Pla promou, entre altres activitats, la
Setmana de l’Economia Social i Cooperativa del Prat, que se celebra del
25 al 30 de maig amb activitats com la
VI Festa-Fira del Cooperativisme, tallers
d’emprenedoria social, jornades de portes obertes i conferències

❧
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El Ayuntamiento contrata a 29
parados/as en situación precaria
Nueva edición del Plan de Acción de apoyo a las políticas municipales del Área
Metropolitana de Barcelona, que este año permitirá contratar a 59 personas en El Prat
socioeconómica y sus oportunidades de reinserción laboral. Estos trabajadores/as
o bien se reciclarán en sus
propias profesiones o bien
adquirirán nuevos conocimientos que les permitan
trabajar en otros ámbitos
laborales.
Trabajos de
interés general
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Las y los trabajadores de anteriores convocatorias mostraron muy buena actitud y motivación.

A principios de junio el Ayuntamiento
de El Prat contratará a 29 trabajadores
y trabajadoras del municipio que se hallan en situación de paro y que presentan graves dificultades de reinserción
laboral y situación económica. Estos
contratos se realizarán en el marco del

Plan de Acción de apoyo a las políticas
municipales del Área Metropolitana de
Barcelona (AMB).
Gracias a este Plan de Acción, el Ayuntamiento habrá contratado a un total de
59 personas de El Prat a finales de este
año, con el fin de mejorar su situación

Los trabajadores/as del Plan
tendrán un contrato a jornada parcial y realizarán obras
y servicios de interés general
y social durante un periodo
de siete meses (de junio a
diciembre de 2013). También recibirán 22 horas de
formación en prevención de
riesgos, primeros auxilios, seminarios de emprendimiento y autoempleo, orientación
laboral y utilización de las
TIC (tecnologías de la información y la comunicación)
para la búsqueda de empleo.
Los perfiles de las personas beneficiarias del Plan, como en otras ediciones,
son muy diversos: oficiales y peones de la
construcción y mantenimiento de edificios, operarios/as de limpieza, conductores/as y auxiliares de programas

❧

Onze de
Setembre:
camiones
prohibidos
La avenida pasa de la
Generalitat al
Ayuntamiento, que
veta el gran tonelaje
La Generalitat de Catalunya ha traspasado al Ayuntamiento de El Prat la titularidad de la avenida Onze de Setembre,
que hasta ahora era un tramo de la carretera B-250.
El traspaso, realizado tras diversas
obras de mejora en el pavimento y en la
señalización, supondrá que por esta vía
urbana dejen de circular camiones de
gran tonelaje (más de 12 metros y 20 toneladas). La prohibición entrará en vigor
a lo largo de este mes de junio.
Por la avenida pasan cada día unos 200
vehículos de estas características, que
ahora deberán buscar otras vías para cir-

Camiones grandes como éste ya no podrán circular por la avenida.

cular entre la zona del Mas Blau y el Pratenc, Mercabarna o la ZAL. El Ayuntamiento recomienda, como ruta alternativa, la
C-31 (autovía de Castelldefels) y la ronda
de Llevant, ya que, pese a ser más larga,
en realidad supone un ahorro de tiempo,

pues la velocidad media es más alta que
pasando por la Onze de Setembre.
Con esta medida, los barrios por los
que pasa esta avenida ganarán en seguridad, tranquilidad (menos ruido) y calidad ambiental (menos emisiones)

❧
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J

ordi Peix és un home vital i entusiasta
que cap a l’any 1987 va ser cofundador
del Banc dels Aliments de Barcelona.
Va utilitzar els seus coneixements
d’enginyer agrícola i l’experiència
que li atorgaren els diferents càrrecs
en el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat,
per crear aquesta fundació que cada
dia reparteix 35 tones de menjar per
ajudar a pal·liar la pobresa, que en
aquests moments és creixent, també, a
la nostra societat. El Banc dels Aliments
és un dels puntals en què se sosté el
nostre Punt Solidari, una col·laboració
mútua molt fructífera i eficaç.

EL PRAT
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Cofundador i vicepresident
del Banc dels Aliments de
Barcelona
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“No
demanem
diners.
Demanem
menjar”

“És responsable del departament d’assessorament
i estudis. Aporta elements de reflexió per donar
suport a la gestió dels diferents departaments del
Banc dels Aliments amb l’objectiu de fer front a
l’actual situació de pobresa. També fa el seguiment dels indicadors i de l’acompliment dels
objectius marcats, i facilita la informació que requereixen altres departaments o entitats”: així
defineix la mateixa Fundació la funció actual de
Jordi Peix.
D’on treu tant entusiasme en el que fa?
De la feina que fem. No sóc jo, som 207 entusiasmats, dels quals 7 són assalariats, els que treballem per al Banc dels Aliments. És una estructura
basada en el voluntariat.
Catalunya és solidària?
Sí, i ara encara més. Ara la pobresa arriba a les
cases, ha deixat de ser allò que en dèiem “pobresa estructural” i que jo en dic “accidents de
la vida”. Ara hem d’ajudar la família, els amics, la
gent del barri... És per això que està funcionant el
que anomenem “xarxa solidària”.
Què és la xarxa solidària?
És una cadena humana que comença en les entitats benèfiques i que durant tot l’any fa moure
l’engranatge del Banc dels Aliments per fer arribar de manera altruista aliments i afecte a les
persones més necessitades que viuen aquí. Recupera, gestiona i distribueix de manera justa
aliments no comercialitzables però que encara
es poden consumir en perfectes condicions. Si ho
traduïm a números, l’any 2010 va suposar el treball de 136 voluntaris que hi van dedicar 40.000
hores, 308 entitats que van rebre l’ajut, 285 empreses donants d’aliments i 103.925 persones
beneficiàries.
El Punt Solidari del Prat en forma part?
Sí, tot això ho hem de treballar amb les entitats i
els ajuntaments. Nosaltres no distribuïm aliments
directament, sinó que ho fem a través de les entitats solidàries que es reparteixen pel territori i que
es posen d’acord amb els ajuntaments, com és el
cas del Prat.
El problema no és tant la manca d’aliments,
sinó el mal ús que en fem?
Aquest és el gran problema. La principal funció del
Banc dels Aliments és lluitar contra el malbaratament dels aliments i la fam més propera. Vetllem
perquè els aliments es distribueixin gratuïtament i
d’una manera justa. Avui en dia, seguim comprovant que en la nostra societat es continuen des-

truint aliments aprofitables. Tot i que cada vegada
les empreses fabricants de productes alimentaris
són més conscients que cal evitar aquest malbaratament, a les escombraries continuen arribant
aliments que s’haurien pogut aprofitar perquè
complien totes les normes sanitàries.
És qüestió de sensibilització?
Sí, és molt important i hi treballem molt, en sensibilització. Estem fent campanya a la Universitat de
Barcelona, fent xerrades a les facultats, recordant
en els menjadors que no s’ha de llençar res de menjar. Anem a escoles -aquest any n’hem anat a 220-,
on químics, farmacèutics, voluntaris, etc. expliquen
la importància de no llençar cap aliment. És molt
gratificant quan des de l’escola ens diuen “avui, al
pati, ningú no ha llençat l’entrepà”. Sé que al Prat
també és fan xerrades sobre aquest tema.
Quin tipus de menjar us arriba?
Ens n’arriba de tot tipus i tot en perfectes condicions. Els aliments són estacionals; així, quan
arriba l’estiu els paquets de brou que queden als
supermercats jo no es venen, i el mateix passa
amb el gaspatxo quan arriba la tardor o amb els
préssecs quan tothom n’està tip, per posar alguns
exemples. Doncs d’aquests aliments que ja no es
podran vendre ens en fem càrrec nosaltres. Tot el
que tenim és bo. La nostra norma és aconseguir el
millor per als pobres.
A part de la solidaritat, què els aporta, a
les empreses, aquesta gestió?
Molt: també fem servei a la indústria, perquè recollim els seus excedents, que d’altra manera haurien de gestionar i, per tant, generarien despesa.
Ens han arribat a dir que costa més destruir un
iogurt que fabricar-lo. Per això, abans que caduquin, ens els donen a nosaltres.
I ara, doneu a l’abast?
De moment sí. En un any i mig, des del 2008 al
2009, vàrem doblar el número de beneficiaris, de
40.000 a 80.000. Ara recollim 11.000 tones de
menjar a l’any i volem arribar a les 12.000. En
aquests moments estem treballant amb 331 entitats que ajuden 140.000 persones: els proporcionen, de mitjana, 150 quilos de menjar a l’any
a cadascuna d’elles. Això no és massa menjar si
pensem que un consumidor mitjà gasta 500 quilos d’aliments cada any. Nosaltres no demanem
diners, demanem menjar
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[ Dolors Pérez Vives ]

Tot això ho hem de
treballar amb les
entitats i els
ajuntaments. Nosaltres
no distribuïm aliments
directament, sinó que
ho fem a través de
les entitats solidàries
que es reparteixen pel
territori i que es posen
d’acord amb els
ajuntaments, com és el
cas del Prat.

Avui en dia, seguim
comprovant que en
la nostra societat es
continuen destruint
aliments aprofitables.
Tot i que cada vegada
les empreses fabricants
de productes alimentaris
són més conscients
que cal evitar aquest
malbaratament, als
abocadors hi continuen
arribant aliments que
s’haurien pogut aprofitar
perquè complien totes
les normes sanitàries.
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La AE Prat
se queda
en 2ª B
El equipo pota blava
certiﬁca la permanencia
ganando al Yeclano en el
campo municipal Sagnier

El Prat disfrutará de una segunda temporada de fútbol en Segunda B. Una victoria en el Sagnier ante el Yeclano, combinada con otros marcadores, permitió
a la Associació Esportiva Prat respirar
tranquila.
En la primera vuelta la AE Prat se convirtió en el conjunto revelación, acabando en sexta posición, con buen balance
ofensivo y, sobre todo, defensivo. La marcha de José Kante, máximo goleador, y la
grave lesión de Matamala, complicaron
el segundo tramo del campeonato, con
partidos duros, rocosos, actuaciones arbitrales polémicas y falta de gol.

La victoria ante el Yeclano evidenció una vez más la comunión entre equipo y afición.

El público, clave
El Sagnier se ha convertido en fundamental para los partidos en casa. El público ha
respondido y la media de espectadores
en el campo ha rondado siempre el millar. La junta directiva ya prepara la nueva

temporada, en la que el campo municipal
del Sagnier tendrá césped nuevo
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Vídeo en www.elprat.tv
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FLAIXOS D’ESPORTS

KARATE NIPPON PRAT
CAMPIONATS DE CATALUNYA D’ATLETISME
Atletes catalans/es de benjamí, aleví,
infantil i cadet van participar en aquesta
important cita de l’atletisme català al
CEM Sagnier. Vídeo a www.elprat.tv

TRIATLÓ CIUTAT DEL PRAT
Nou èxit del Tritatló Ciutat del Prat – Memorial
José Manuel Felipe, organitzat pel CN Prat
Triatló. Vídeo a www.elprat.tv

El club Nippon Prat de karate
va organitzar un seminari
al CEM Julio Méndez on
van participar centenars
d’esportistes per millorar la
tècnica. Vídeo a www.elprat.tv
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COPA CATALUNYA
FUTSAL CASA ALCALÁ
El Casa Alcalá Bar La Terraza s’ha proclamat campió de lliga de futsal,
garantint-se la participació a la Copa Catalunya. Vídeo a www.elprat.tv

El Club Bàsquet Prat de Copa Catalunya,
màxima categoria catalana, ha culminat la millor
temporada de la història, ﬁnalitzant a la zona
alta de la taula. Vídeo a www.elprat.tv
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