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Més de 2.000
infants i joves
de la ciutat
han gaudit
aquest estiu de
les activitats
d’Estiu al Prat.

Molts infants i joves del Prat

han participat un any més en les
activitats d’Estiu al Prat 2013. Enguany s’hi han fet 5.893 inscripcions, un 34% més que l’any passat,
mentre que el nombre de persones participants ha crescut un 17%, fins a més de 2.000. Dues entitats
esportives, l’AE Bàsquet Pratenc i l’AE Delta Prat, s’han incorporat enguany a la guia d’activitats, mentre
que algunes entitats han incrementat la seva oferta i horaris.
Més participació
Aquest any s’han deixat de fer inscripcions telefòniques,
Enguany s’ha registrat un
i això ha fet que augmentessin força les presencials a
increment important de les
les entitats organitzadores (un 53%) i per Internet (un
inscripcions d’infants i joves
28%). De cara a anys vinents s’espera que seguiran
a les activitats d’Estiu al Prat
augmentant les inscripcions via web i que es reduiran
respecte de l’any passat
les presencials, sobretot les que es fan a l’OIAC

❧

Com cada estiu,
les activitats
han estat força
variades i per a
tots els gustos
i capacitats.
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A

caba de començar el nou curs escolar, marcat per les retallades imposades des del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, sobre la qual recauen totes les competències en matèria d’educació. Sabem que aquestes penúries són fruit dels ajustos dels pressupostos, emmarcats en aquesta crisi-estafa que estem patint; però també
tenim molt clar que l’educació és un puntal primordial per mantenir la nostra societat lliure i democràtica.
No podem evadir la nostra responsabilitat com a governants de la ciutat. L’Ajuntament està i estarà sempre

Reitero el compromís de
l’Ajuntament per ajudar i
acompanyar les famílies que
ho necessitin i per reivindicar el que calgui davant les
institucions competents amb
l’objectiu de garantir una
educació digna per a tothom.

al costat de la Generalitat, de les famílies i de tota la comunitat educativa, per garantir el manteniment de
la qualitat d’ensenyament i l’escolarització en condicions d’igualtat per a tota la població. Ens sentim, com
sempre, coresponsables del que passa a la societat en matèria educativa, tenim opinió de tot i llibertat per
expressar-la. Treballem braç a braç amb totes les institucions, com ja he expressat, però també reivindicarem
tot allò que creguem necessari per garantir el nivell d’educació per al qual sempre hem estat treballant.
Ara, partim d’una doble situació negativa: d’una banda, els recursos escolars són cada vegada més precaris
a causa de les retallades de la Conselleria d’Educació i, de l’altra, cada vegada hi ha més infants i joves que
viuen afectats per la situació de crisi econòmica que pateixen les seves famílies.
Estudiants, professorat, AMPA i famílies, us animo a treballar en aquesta direcció i us desitjo un bon curs
escolar.

El nostre compromís amb
l’Educació

Lluís Tejedor
L’alcalde

A

caba de empezar el nuevo curso escolar, marcado por los recortes impuestos desde el Departamento de Enseñanza
de la Generalitat, sobre la que recaen todas las competencias en materia de educación. Sabemos que estas penurias
son fruto de los ajustes de los presupuestos, enmarcados en esta crisis-estafa que estamos sufriendo, pero también
tenemos muy claro que la educación es un puntal primordial para mantener nuestra sociedad libre y democrática.
No podemos evadir nuestra responsabilidad como gobernantes de la ciudad. El Ayuntamiento está y estará siempre

Reitero el compromiso del
Ayuntamiento para ayudar y
acompañar a las familias que
lo necesiten y para reivindicar lo que sea necesario ante
las instituciones competentes
con el objetivo de garantizar
una educación digna para
todos.

al lado de la Generalitat, de las familias y de toda la comunidad educativa, para garantizar el mantenimiento de la
calidad de enseñanza y la escolarización en condiciones de igualdad para toda la población. Nos sentimos, como
siempre, corresponsables de lo que pasa en la sociedad en materia educativa, tenemos opinión de todo y libertad
para expresarla. Trabajamos codo con codo con todas las instituciones, como ya he expresado, pero también reivindicaremos todo aquello que creamos necesario para garantizar el nivel de educación para el que siempre hemos
estado trabajando.
Ahora, partimos de una doble situación negativa: por un lado, los recursos escolares son cada vez más precarios
debido a los recortes de la Consejería de Educación y, por el otro, cada vez hay más niños y jóvenes que viven afectados por la situación de crisis económica que sufren sus familias.
Estudiantes, profesorado, AMPA y familias, os animo a trabajar en esa dirección y os deseo un buen curso escolar.
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Les 4 claus
[1]
Els centres docents
comptaran amb el
compromís, complicitat
i suport de l’Ajuntament
per oferir una educació
de qualitat, integradora
i innovadora.

[2]
Aquest curs s’ha iniciat
amb una aposta de tota la
comunitat educativa del Prat
pels projectes de reutilització
i intercanvi de llibres de text.

[3]
El 9 de setembre es va
celebrar al Cèntric l’acte
inaugural del curs
2013-2014, amb la lliçó
inaugural a càrrec de la
periodista i escriptora
Maruja Torres.

[4]
L’Ajuntament ha tornat a
oferir als centres educatius
de la ciutat la Guia
d’Activitats, amb tot d’eines
i recursos per complementar
la tasca educadora.

E

Comença el
nou curs amb
implicació i
compromís per
fer front a les
retallades
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l curs escolar 2013-2014 ha començat
amb normalitat, tot i el context actual
de crisi i la davallada de l’aportació
pressupostària en Educació de la Generalitat. Un any més, els centres docents
comptaran amb el compromís, complicitat i suport de l’Ajuntament per treballar de cara a oferir una educació de
qualitat, integradora i innovadora en el
marc educatiu.
En aquesta tasca, la ciutat compta amb
la implicació dels centres i dels equips
docents, així com amb la col·laboració
de les AMPA (Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes), que, amb diferents
projectes i serveis per a alumnes i famílies, contribueixen de manera definitiva
a la millora de la qualitat educativa de la
nostra ciutat.

Prat destaquen els nous grups de P3
oberts a les escoles Charles Darwin i
Sant Jaume, fruit de la necessitat de satisfer una demanda que de cara a propers cursos disminuirà a causa del descens de la natalitat.
Pel que fa a les condicions físiques
dels centres, com cada estiu, s’ha aprofitat per fer tasques de manteniment i
millora al conjunt d’edificis. En destaca
la reforma a l’Escola Pompeu Fabra, que
ha anat a càrrec de l’Ajuntament malgrat ser competència de la Generalitat,
i que ha consistit a substituir les finestres i la fusteria del centre, a millorarne els accessos del vestíbul i a reforçar
l’enllumenat de les pistes esportives i
del pati.

Les novetats del curs

Aquest curs s’han escolaritzat al Prat
558 infants de 0 a 3 anys; 672 alumnes

Entre les principals novetats del curs al
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Les xifres del curs
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a P3 (665 el curs passat); 5.023 a la resta
d’educació infantil i primària (5.006 el
curs passat); 595 a 1r d’ESO (545 el curs
passat), i 1.631 a tota l’educació secundària obligatòria (1.622 el curs passat).
Al batxillerat s’han matriculat 654
alumnes (538 alumnes el curs passat) i
a cicles formatius, 1.177 alumnes (1.024
el curs passat).
Maruja Torres
i Miguel Angel
Essomba es
van encarregar
de la lliçó
inaugural.
A la dreta, el
professorat
homenatjat
i, a sota,
l’alumnat
amb millors
qualificacions
del curs
passat. L’acte
es va celebrar
a l’auditori
del Cèntric.
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Acte inaugural
El 9 de setembre es va celebrar al Cèntric l’acte inaugural del curs 2013-2014,
amb la lliçó inaugural —titulada “Només
l’educació ens pot salvar”— a càrrec de la
periodista i escriptora Maruja Torres, que

va ser entrevistada pel doctor en pedagogia Miguel Ángel Essomba (la podeu
veure a www.elprat.cat/educacio).
Durant l’acte es va fer un agraïment
i reconeixement públic als i les professionals que fa 25 anys que exerceixen la
docència al Prat i a l’alumnat d’educació
postobligatòria amb millors resultats
acadèmics, per l’esforç efectuat durant
la seva trajectòria.
Aquest alumnat destacat és Daniel Santos Serrano, amb un 9,91 al batxillerat,
alumne de l’ Institut Estany de la Ricarda;
Andrea Marfil Sánchez, amb un 8,00 a les
PAU (fase general), alumna de l’Institut
Salvador Dalí; Víctor García Delgado, amb

un 9,41 als cicles formatius de grau superior (desenvolupament d’aplicacions
web), alumne de l’Institut Ribera Baixa, i
Rosa Maria Garcès Barceló, amb un 9,73
als cicles formatius de grau mitjà (cures auxiliars d’infermeria), alumna de
l’Institut Ribera Baixa.
Reutilització i
intercanvi de llibres
Aquest curs s’ha iniciat amb una aposta
de tota la comunitat educativa del Prat
pels projectes de reutilització i intercanvi
de llibres de text. Els centres escolars s’han
compromès a dissenyar i aplicar estratègies i actuacions per racionalitzar l’ús dels

llibres i del material escolars. En aquesta
voluntat, els centres compten amb la implicació de les AMPA, amb moltes mares
i pares que de forma voluntària s’hi han
implicat dedicant-hi moltes hores.
Representants de tota la comunitat
educativa han elaborat el projecte SORELL (Sostenibilitat i Reutilització de Llibres), per impulsar i donar suport a les
iniciatives de reutilització dels centres
educatius.
Per la seva banda, l’Ajuntament ha augmentat el pressupost per a la subvenció
destinada a Fons de Llibres i ha ampliat
la possibilitat que s’hi pugui incloure
també l’educació postobligatòria.

Programa d’activitats
i serveis educatius
L’Ajuntament ha tornat a oferir als
centres educatius de la ciutat la Guia
d’Activitats, amb tot d’eines i recursos
per complementar la tasca educadora en temes com el coneixement de la
ciutat i l’entorn, lectura, activitats artístiques, anglès, participació, civisme,
sensibilització en clau de gènere, pau
i solidaritat, esports, educació, salut,
educació viària, orientació professional... Aquestes activitats es desenvolupen majoritàriament en horari lectiu. El
curs passat s’hi van registrar un total de
52.826 inscripcions.

El projecte LECXIT
de lectura necessita
persones voluntàries
El projecte LECXIT, que es va posar en
marxa fa dos cursos per millorar la comprensió lectora dels infants, necessita
més persones voluntàries per seguir
creixent. Aquest projecte involucra escoles, famílies i voluntariat, persones
que en horari extraescolar acompanyen
la lectura a un grup d’alumnes. Si voleu
ser-ne voluntaris/àries contacteu amb
el programa de voluntariat de les Cases
d’en Puig (tel. 933 790 050, ext.: 5600)

❧

Vídeos a www.elprat.tv

Entrada
de l’Escola
Pompeu
Fabra, que
aquest estiu
s’ha sotmès a
diverses obres
de reforma
i millora,
a càrrec de
l’Ajuntament
del Prat.
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Todas las escuelas de El Prat
pasan un examen energético
Este verano se han hecho auditorías en todos los centros de infantil y primaria y
en las guarderías municipales para detectar ineficiencias y reducir el consumo
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Durante este verano
se han realizado 17
auditorías energéticas
en todos los centros
escolares de infantil y
primaria y en las guarderías municipales de
la ciudad. El objetivo
ha sido identificar las
ineficiencias en el uso
de la energía y definir las acciones que
permitan reducir el
consumo y, en consecuencia, rebajar el
coste de las facturas.
Se han inspeccionado el aislamiento
y los sistemas de iluminación y climatización para definir las
medidas de ahorro a
aplicar.
El año pasado se
auditaron once edificios municipales de El
Prat, entre instalacioEl personal de limpieza y conserjes de los edificios municipales han recibido formación sobre ahorro de energía.
nes deportivas, centros cívicos y oficinas.
Muchas de las medidas de eficiencia que
La escuela Galileo Galilei, junto con tres
se proponían ya se han implementado o
edificios municipales más, dispone desde
están en proceso de implantación.
Ahorro
hace unos meses de un sistema de moDurante este curso escolar, profesorado
El uso eficiente de la energía puede
nitorización del consumo de energía en
y alumnado conocerán los resultados de
suponer un ahorro de entre un 10
tiempo real. Ello permite detectar averías
las auditorías energéticas y elaborarán de
y un 15% en el consumo y en la
e ineficiencias en el uso del edificio y en
forma participativa los buenos hábitos de
facturación. Las acciones descritas
la programación de determinadas máconsumo de energía en cada escuela.
forman parte del Plan de Acción
quinas, lo que puede suponer un ahorro
para la Energía Sostenible que debe
Consumo on line
de entre el 5 y el 10% del consumo de
permitir al Ayuntamiento cumplir
energía. La escuela Jaume Balmes tamUna de las acciones que permite actuar
los objetivos europeos de reducir el
bién dispondrá en breve de este sistema,
de forma inmediata en el ahorro de
20% de energía para el año 2020.
que se ampliará en los próximos meses a
electricidad de un edificio es conocer
todas las escuelas de la ciudad
su consumo energético en tiempo real.

❧

Promoció de la salut
als centres educatius
L’Ajuntament ofereix a les escoles i instituts
i a altres centres i col·lectius els programes
“Infància i salut” i “Adolescència i salut”

SESSIONS LÚDIQUES

Sovint, les sessions s’ajuden
de representacions de
teatre o titelles per fer
l’aprenentatge més lúdic

EDATS DETERMINANTS

És important que, des
de petites, les persones
adquireixin hàbits i estils
de vida saludables

Aquestes sessions també s’ofereixen,
de forma adaptada, als altres centres i
col·lectius de la ciutat més enllà de les
escoles de primària i els instituts. Així
mateix, l’oferta també s’amplia a famílies
i personal docent interessat.
Prevenció i hàbits,
aspectes clau

Una sessió sobre higiene postural en una escola del Prat.

Les polítiques de promoció de la salut
resulten més determinants i eficaces
quan són dirigides a les persones més
joves. És per això que l’Ajuntament del
Prat, a través del departament municipal de Salut Pública i Consum, ofereix
als centres educatius de la ciutat els pro-

grames “Infància i salut” i “Adolescència i
salut”, que compten amb activitats i materials complementaris, la participació
de personal expert extern i la realització
de representacions (teatre o titelles), que
ajuden a reforçar l’aprenentatge d’una
manera més lúdica.

Les temàtiques tractades en aquestes
sessions es fonamenten en quatre àrees
d’actuació: “Desenvolupament personal”, “Prevenció de conductes addicitives”, “Hàbits saludables”, i “Sexualitat i
afectivitat”. De forma transversal, també,
tracten aspectes com la cura personal, el
manteniment del cos sa i l’aprenentage
dels primers auxilis.
Poder introduir canvis conceptuals a
determinades edats pot ser d’una importància decisiva per fer que les persones
optin per estils de vida saludables i actituds positives envers la salut

❧
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Jordi Gili i Farrés

Juan Pedro Pérez Castro

L’estat propi, garantia de
l’Estat del Benestar

Apostem per l’educació

El clam dels centenars de milers d’homes i dones
que el passat 11 de setembre vàrem sortir al carrer,
per participar de diverses maneres a la Via Catalana,
és ben clar, no deixa cap dubte ni permet cap tipus
d’interpretació: volem que Catalunya sigui un nou estat
d’Europa i volem fer-ho de forma democràtica i pacífica.
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Comencem un nou curs amb una situació econòmica,
social i política complicada... molt complicada. Noves
retallades i més incerteses es dibuixen a l’horitzó. Una
situació de dificultat que pateix especialment l’educació
pública d’aquest país, que veu com les polítiques d’austeritat
posades en marxa pels governs conservadors limiten els
seus recursos i la seva funció d’equilibrador social.

Tots coneixem prou bé la greu situació de crisi que
estem patint. El continuat espoli fiscal que pateix Catalunya
agreuja aquesta situació. Mentre a Catalunya ens hem d’estrènyer
el cinturó amb les retallades, els sacrificis de les famílies i els
treballadors públics, els peatges, el preu dels transports públics
i tantes coses, en altres indrets van tirant de beta com si res.
Actualment, els catalans paguem diàriament, 45
MEUR, uns 16.000 MEUR l’any, que no tornen. Us imagineu
quantes polítiques socials es podrien fer amb aquests diners?
Sanitat, escola, universitat, beques, atenció a les persones i, per
descomptat, menys pressió fiscal per a les empreses i les famílies.
Un estat propi no tindria cap sentit si no està al servei de les
persones, i els que intenten fer creure que mentre parlem d’estat
propi ens oblidem de les polítiques socials menteixen. L’estat
propi és la garantia de l’estat del Benestar. Evidentment, ens
cal un Estat fort per preservar la nostra identitat com a poble,
però posant per damunt de tot el benestar de tots els catalans.
Encetem un nou curs polític. Les prioritats, les mateixes
de sempre: les persones. En aquest sentit, esperem que el
CUAP que s’ha instal·lat al CAP 17 de setembre entri en
funcionament les properes setmanes. Aquest servei representarà
una gran millora per a tota la ciutadania pratenca.
No podria acabar sense recordar que és Festa
Major i, en nom de CiU El Prat, us desitgem que en gaudiu
hi participeu. Que tinguem tots una bona Festa Major.
www.ciuelprat.cat

Els que defensem posicions polítiques d’esquerra
no hem de permetre cap pas enrere en educació i
treballarem per defensar valors com la llibertat, la
igualtat i la solidaritat, valors que va costar molts anys
assolir i pels quals van lluitar els nostres avis i pares.
Arribar a una veritable igualtat d’oportunitats
és un repte per als que creiem en una educació
laica orientada a la formació de ciutadans lliures.
Volem una educació que desenvolupi, des dels valors
col·lectius, les capacitats i habilitats individuals, sense
adoctrinaments de cap mena. Una educació que ajudi
cada un dels nostres infants i joves a desenvolupar
el seu projecte vital amb dignitat, independentment
del seu origen i al marge de les seves creences.
Assistim al desmantellament de serveis
públics bàsics com l’educació i la sanitat. La universalització
de l’educació ha estat una de les fites més importants
aconseguides aquests anys, i no podem permetre més
passes enrere. Per això, des del PSC continuem apostant per
l’educació pública. Pels seus professionals, que garanteixen
la llibertat. Per les beques, que asseguren la igualtat.
Per la tolerància davant totes les idees. Per la solidaritat,
especialment amb els més vulnerables. Continuem treballant
des de les nostres responsabilitats als ajuntaments i
al Parlament per una educació de millor qualitat.
@PerezJP_

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

A disfrutar de la Fiesta Mayor
En pocos días El Prat celebrará su Fiesta Mayor. Son días
para el descanso, para pasarlo bien, para recuperar tradiciones
y para disfrutar de la oferta cultural que el Ayuntamiento diseña
con la mejor intención. A pesar de que a veces las circunstancias
personales de muchos no sean las mejores, creo que vale la pena
desconectar un poquito de los problemas diarios. Una inyección
de optimismo y alegría nos vendrá bien a todos.
Sé que mucha gente lo está pasando mal. Sé que muchos
siguen sin encontrar un puesto de trabajo, sé que muchos
comercios no funcionan como deberían y sé que ahora muchos
trabajan más que nunca para ganar menos que nunca. Hace
años la economía de nuestro país perdió el rumbo hasta casi
hundirse. El nuevo patrón está tratando de corregir la dirección,
trata de llevar la nave a mejor puerto, aunque a veces dé algún
“timonazo” brusco que no gusta al pasajero ni a los marineros.
No se puede pasar de la bancarrota al pleno empleo en
cuatro días. Para que una nave de tanto tamaño coja un nuevo
rumbo, una dirección de esperanza y prosperidad, hay que girar
con fuerza el timón. Cuesta mucho sacrificio y muchas molestias
a mucha gente. El mal tiempo, la mala mar y algunos marineros
amotinados no van a hacer que nos desviemos del objetivo: la
recuperación económica y la creación de empleo.
Empezamos a ver balizas que nos indican que estamos
en la buena dirección. Se va reduciendo el déficit público,
llevamos 6 meses consecutivos de reducción del paro y ya nadie
pide el rescate de nuestro país. El barco no naufragará, seguirá a
flote y lo llevaremos a su destino.

Rafael Duarte Molina

Dos anys de mandat:
fem balanç
Aquest mes de juliol s’han complert dos anys
des de la constitució de l’actual govern, sorgit de les
eleccions locals del 2011, i just quan passem l’equador de
la legislatura es pot fer una valoració del que ha estat la
nostra tasca i la que ens queda per als propers dos anys.
En aquest article únicament faré esment dels
aspectes socials, perquè és obvi que aquest període ha estat
marcat per les conseqüències de la profunda crisi econòmica
que patim: nivell d’atur elevat, cada vegada més ciutadans
i ciutadanes amb dificultats creixents per arribar a final de
mes, joves sense perspectives de futur, nivells de pobresa en
augment, etc. El paper de qualsevol administració pública
i també de l’Ajuntament, que és la més propera al ciutadà,
és situar com a prioritat política totes aquelles actuacions
que ajudin a combatre les conseqüències de la crisi, anant
més lluny, molt sovint, de les nostres competències.
Tot això s’ha traduït en un increment extraordinari dels
diferents capítols de despesa social, des de les beques menjador
a tots els nivells d’assistència social. Així, s’han posat en marxa
programes de suport social, com el Punt Solidari, s’ha incrementat
la dotació als convenis amb les entitats que treballen amb els
col·lectius més vulnerables de la nostra ciutat i hem afegit més
recursos per a ajuts directes per fer front a situacions d’urgència.

Sé que ser optimista no está de moda. Sé que
infundir esperanza no se lleva. En cualquier caso, sea cual sea
su circunstancia personal, es bueno desterrar el pesimismo,
especialmente en estos días de Fiesta Mayor. ¡Viva El Prat!

Cal destacar també la despesa extraordinària destinada
a contractar persones que estiguin a l’atur, directament com
a ajuntament o bé a través de la concessió de subvencions a
empreses, emprenedors i associacions sense afany de lucre.
En definitiva, un esforç que sempre serà insuficient en una
situació tan complicada i difícil com la que travessen moltes
persones i famílies del Prat, però que és el reflex clar, directe
i quantificable del compromís prioritari de l’Ajuntament
amb les persones més febles de la nostra comunitat.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat

EL PRAT

15

octubre
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vida pratenca

CONVENIS AMB ENTITATS EMPRESARIALS PRATENQUES

EL PRAT

16

octubre

L’Ajuntament del Prat ha signat sengles convenis
de col·laboració amb la presidenta de l’Associació
de Comerciants i Industrials del Prat (ACIP), Cándida
Canalejo, i amb el president d’El Prat Empresarial,
Jordi Morera, per impulsar conjuntament el
desenvolupament econòmic i social del municipi.

PROGRAMA A EL PRAT RÀDIO SOBRE EL RCD ESPANYOL
L’emissora municipal El Prat Ràdio (91.6 FM) ha presentat un nou
programa, Pota blanc-i-blava, dedicat a tota l’actualitat sobre el
RCD Espanyol. S’emetrà cada dissabte de 10 a 11 h . La presentació
es va fer a la seu de la penya blanc-i-blava de la nostra ciutat.

13

ACOLLIMENT AL PRAT D’INFANTS SAHRAUÍS
Sis infants sahrauís han passat l’estiu a la nostra ciutat, acollits per famílies pratenques. L’entitat El Prat amb el Sàhara ha qualificat
l’experiència d’enguany d’agredolça, pels pocs nens i nenes que han pogut venir (els darrers anys n’eren al voltant de la dotzena).
Una de les causes de la davallada ha estat la crisi econòmica i l’atur que afecten moltes famílies acollidores. Vídeo a www.elprat.tv

vida pratenca

UN BON BALANÇ DE L’ESTIU A LA PLATJA
REFORÇ D’AUTOBUSOS PER TOTS SANTS
El dies 1 de novembre, Tots Sants, i 2 de novembre,
Difunts, la línia d’autobús PR3, que arriba fins al
Cementiri del Sud, reforçarà el servei i passarà
cada 30 minuts, per tal de donar millor servei
a les persones que s’hi vulguin desplaçar.

La platja del Prat, amb Bandera Blava i segell SICTED de qualitat turística,
ha superat amb molt bona nota un nou estiu. Les analítiques periòdiques
han demostrat que la qualitat sanitària de l’aigua ha estat excel·lent,
mentre que la platja ha acollit més de 200 activitats (lúdiques, esportives,
musicals...), organitzades per l’Ajuntament, a les quals cal sumar les
proposades per les quatre guinguetes. Vídeos a www.elprat.tv

EL PRAT

17

octubre

COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I DAMM
L’Ajuntament del Prat de Llobregat i el Grup Damm han
signat dos convenis de col·laboració per a la promoció
d’activitats esportives a la ciutat i pel foment de la gastronomia
local amb productes agroalimentaris autòctons, amb
un patrocini de 84.000 euros. A la foto, l’alcalde del Prat,
Lluís Tejedor, i el director general del grup Damm, Enric
Crous, signen els convenis. Vídeo a www.elprat.tv

OFRENA FLORAL AMB MOTIU DE LA DIADA
Com cada any, els actes oficials de la Diada Nacional de Catalunya
se celebren al Prat el dia 10 de setembre, amb la tradicional
ofrena floral de les entitats de la ciutat al monument situat
a la pl. Mestre Estalella. També hi va haver ball de sardanes i
actuació de l’Esbart Dansaire de Rubí. Vídeo a www.elprat.tv

13

#4 raons,
concerts,
xerrades...
Aquesta tardor, el Cèntric
i el Modern acolliran un
cicle d’activitats centrat
en la música i el diàleg

EL PRAT

18

octubre

13

Del 30 d’octubre al 3 de novembre, el
Cèntric Espai Cultural i el Teatre Modern
acolliran el cicle d’activitats #4 raons, que
troba en la música i el diàleg els seus eixos
principals de treball.
Més enllà de venir, actuar, cobrar i marxar, durant un temps abans, els creadors
i músics visitaran el Prat i parlaran amb
persones de la ciutat al voltant de temes
d’interès en trobades informals en diferents espais.
El treball coordinat entre La Capsa, el Teatre Modern i el Cèntric pretén aportar propostes interessants i diverses en el camp de
la creació artística. Dins el #4 raons podrem

La música i el diàleg entre públic i artistes, eixos del #4 raons.

gaudir d’espectacles com La idea d’Europa,
a partir d’un text de Steiner, o l’obra Stockmann, a partir del llibre L’enemic del poble
d’Ibsen, o concerts amb grups de música
com Za! i Anímic. També hi haurà xerrades sobre les relacions entre cultura i

societat superant la idea de l’art com a
mercaderia, en favor d’una expressió artística connectada a les persones i al seu
entorn

❧

Trobareu tota la informació a http://lacapsa.org

Tota la informació sobre les activitats a

www.elprat.cat
Número 193. Octubre 2013

4a Fotofesta

Jornada d’activitats dedicades al món de la fotografia
Xerrades, demostracions, projeccions, entitats i col·lectius de fotografia i activitats de
caire participatiu, a més de l’entrega de premis de la 11a edició del concurs de fotografia
Clic Prat i la inauguració de la seva exposició.
Consulteu tota la informació a www.jardinspau.org

Centre Cívic Jardins de la Pau. Dissabte 19, a les 17.30 h

Cia. Farrés Brothers

El rei de la casa

Amb l’arribada d’un germanet, el rei de la casa és
destronat, i el seu lloc és ocupat pel germanet petit. Però
si aquest germanet abandona el lloc, qui se’l quedarà? Hi
ha d’altres reis destronats, disposats a fer el que calgui
per tornar a manar i, així, dominar el món sencer.
Premi Red 2004. Premi a la millor proposta dramàtica de
la Fira de Titelles de Lleida 2007. Premi del jurat infantil a
Titirijai’09 de Tolosa (Guipuzkoa).
Organització: La Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 20, a les 18 h
Entrada: 5 €

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

Cloenda 15è Aniversari
Assoc. Frida Kahlo

ETC

De l’institut a l’escenari

(2a part)
Petites peces de teatre relacionades amb les relacions amoroses.

Espectacle creat a partir de monòlegs del Club de la Comèdia,
en clau femenina.

T eatre

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dissabte 5, a les 19 h

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 26, a les 19 h

Teatre Kaddish

Los encantos de la
Culpa, de Calderón de la Barca

#4 Raons

Oscar Intente i
La idea d’Europa

Amb Aroa Esteban, Isabel Núñez-Castro, Dúnia
Pellisa i Joana Romero. Direcció: Pau Bou
Auto sacramental en clau còmica que
glossa les aventures d’Ulisses a l’illa de la fetillera Circe. El maridatge
entre la sensual teatralitat de la festa barroca i els llenguatges escènics
contemporanis ens brinden un àpat captivador per a la glòria dels sentits,
amb una contundent reflexió de sobretaula sobre el sentit de l’existència.

George Steiner, el filòsof reflexiona sobre
el fet europeu, que és sobretot una història
de la civilització. Oscar Intente l’ha adaptat
i convertit en un monòleg que recita
acompanyat de l’acordionista Ferran Martínez.

Teatre Kaddish. Del 18 d’octubre al 10 de novembre. Divendres i
dissabtes, a les 20 h. Diumenges, a les 19 h. Entrada: 5 €

Orquestra de
Cambra Terrassa 48

Projecció de l’Opera

Rigoletto,

de Giuseppe Verdi
Una de les òperes més populars de Verdi. La
tràgica òpera sobre el duc de Màntua, el bufó
Rigoletto i la seva filla Gilda forma part de
la trilogia del compositor juntament amb La
Traviata i Il Trovatore. Òpera plena d’àries i duos
amb melodies expressives i orquestració molt dramàtica.
Prèviament, es farà la presentació de la mateixa a càrrec de Miquel
Àngel Martínez (músic professional de l’Orquestra del Liceu).

M úsica

Alla corda

Concert que combina, a la manera de
menú degustació, les grans obres de la
música clàssica escrites per la formació de
cordes amb petites joies per descobrir.
L’OCT48 és una de les més sòlides
formacions de cambra del nostre país.
Ha realitzat concerts per tota la geografia
catalana i per l’estat espanyol, ha
col·laborat en importants produccions
simfonicocorals i ha fet enregistraments
pels segells Ars Harmònica, Ma de Guido i
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 27, a les 18.30 h

#4Raons
Grup format per Spazzafrica Ehd i Papa duPau, i
més de dos instruments. Sonen a moltes coses
alhora: baixos gruixuts i distorsions pesades,
ritmes ancestrals, free-jazz, noise, psicodèlia,
cants de pastors de Tuva, Monty Python,
electrònica analògica... Si voleu saber què és un directe demolidor no
dubteu a descobrir aquesta orquestra transoceànica i primitivament
futurística formada per dues persones. Organització: La Capsa

Cèntric Espai Cultural. Dijous 31, a les 21 h

Noa

C inema

Taller de cinema Escola d’Arts

Estrena del curtmetratge, realitzat pels alumnes
d’aquest taller al curs 2012-2013. Dirigit per Manu
Márquez i interpretat per Maria Donoso i Albert Riballo.
Organització: Escola d’Arts del Prat- Assoc. Amics de
l’Art del Prat

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Divendres 4, a les 20 h

El cine de Frida

de Belén Macías

Una història de dones. Dones preses, excloses.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dimecres 9, a les 17 h

Piulades
Musicals:
Cicle de Tardor

Actuacions musicals de 15 minuts
de grups de la ciutat.

Biblioteca Antono Martín
Dilluns, a les 20.45 h
Si voleu participar envieu un mail
a bufetllibre@elprat.cat
Dissabte 5, a les 18.45 h
Graffi K
Dilluns 7. Point in mouth

Vermutis al Sol

Za!

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 6, a les 19 h. Entrada: 10€

El patio de mi cárcel,

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 30, a les 19 h

Terrassa Gatrobar by Ona Nuit
Dissabtes i diumenges,
a les 12.30 h
Organització: Gastrobar by Ona Nuit
Dissabte 5. Txarnegö
Diumenge 6. A ContraVoz Jazz
Dissabte 12. DJ Gzz!
13, 19, 20, 26 i 27. Música en
directe

Cine club

The angel’s
share (La parte de los

ángeles), de Ken Loach
2012 Regne Unit. VOSE
Robbie, un jove de Glasgow
amb passat conflictiu, acaba
de ser pare i intenta refer la seva vida. No ho
té gens fàcil, però la descoberta d’un talent
innat com a tastador de whisky li oferirà una
oportunitat única.

Cine Capri. Dimecres 16, a les 20 h

Programació
Cine Capri

Estrena simultània de:
Zipi y Zape el Club de la
Canica (4, 5 i 6);
Turbo (18, 19 i 20),
Thor: el mundo oscuro
(31 d’octubre i 1, 2 i 3
de novembre)
Altres pel·lícules: El
Mayordomo, El Quinto
Poder i Capitán Phillips

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

NOVES EXPOSICIONS
La novel·la romàntica

Mostra de l’evolució del gènere que ha
tingut més acceptació popular al llarg dels
anys. Organització: Diputació de Barcelona i
l’Obra Social d’Unnim

Biblioteca Antonio Martín. De l’1 al 31

E xposicions

II Certamen de
fotografia sobre
malalties reumàtiques

ENCARA ES PODEN
VISITAR

Relacions íntimes
a l’Escola d’Arts

Els retrats fotogràfics, captats per la fotògrafa Encarna
Boada, es relacionen amb conceptes que sintetitzen
aquests sentiments.

Hi havia una vegada
El Prat

La Saleta. Escola d’Arts del Prat
Del 7 d’octubre al 29 de novembre

Cèntric Espai Cultural. Fins a l’1 d’octubre

Jaume Estruch

Estiu insòlit’13

Paisatges viscuts

Exposició fotogràfica de les millors imatges del Concurs
“Estiu Insòlit 2013”, fetes per joves entre 15 i 30 anys,
dels seus viatges i activitats estiuenques.

Mostra que té per
objectiu conscienciar
a la societat sobre
l’impacte que suposen
aquestes patologies a
les persones afectades
i de la importància del
diagnòstic precoç.
Organització: Lliga Reumatològica Catalana

Biblioteca Antonio Martín
Del 18 d’octubre al 8 de novembre

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Del 7 al 18

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 19 d’octubre al 29 de novembre
Inauguració: Dissabte 19, a les 19 h

Exposició, organitzada per l’Arxiu, que ens situa
en el Prat en què va néixer l’artista, amb una
mostra de les seves obres conservades al fons
d’art municipal i un recorregut per la seva vida
i obra.

11è Clic Prat

Centre d’Art Torre Muntadas
Fins a l’1 de desembre

Exposició de les imatges finalistes i
guanyadores de les diferents
categories, del concurs fotogràfic de
la Festa Major, en el marc de la 4a
Fotofesta.

Ferran Cussó i Brígit Torrents

Typocaptures

Projecte guanyador de la VIII Beca Fotografia i
Societat.

Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 13

Olga Merchán.

Salvador Vicente
Parisnoseacabanunca#ElPrat

[Excursió als orígens]

Una excursió que durant tot un dia ens
portarà als orígens. Del Prat a Castellar
de n’Hug, un viatge (literal) al llarg del riu,
però també al llarg de la història de l’art,
la cultura, la gent i les llegendes. Amb
històries que són reals o potser són ficció.
Projecte seleccionat a la Convocatòria
d’Arts Visuals, Unzip 2013.

Pl. de l’Estació. Dissabte 26,
a les 9.30 h. Entrada: 10 €
(Venda d’entrades al Centre d’Art
Torre Muntadas o a
http://www.pariseselperro.com)

Món contemporani

X errades

Odon Elorza i
Fernando Pindado

Càncer, una lluita fins al final

Exposició que consta de 26 fotografies que reflecteixen
la lluita de la M. Rosa Casanovas i Rosa Clemente per
superar el càncer. Organització: Agrupació Fotogràfica Prat

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Del 23 d’octubre al 20 de novembre
Festa que vol visibilitzar
artistes i col·lectius
relacionats amb l’art a
la nostra ciutat. A través
d’una ruta urbana es
podrà conèixer el treball
dels artistes en espais poc
habituals. Més informació
a http://lalanzadera.net/

Pl. de la Vila. Dissabte 5, a les 11 h

Dret a la identitat

Xerrada-taula rodona sobre els infants robats a les
dictadures. Amb Estela de Carlotto i Montserrat Armengou

Política i govern de proximitat
Taula rodona amb
la participació
de l’ex-alcalde
de Sant Sebastià
i diputat, Odon
Elorza, i l’expert
en participació ciutadana, Fernando
Pindado. La taula vol ser una
reivindicació de la importància
dels municipis en l’atenció a les
necessitats dels ciutadans.
Organització: Club de lectura de
Pensament polític actual

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 5, a les 18.15 h

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 3, a les 19 h

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 10, a les 9.15 h

Fermí Marimón
Músiques de pel·lícula

Xerrada amb el conegut cineasta i creador del Cine Capri
al voltant de les músiques que més li han interessat al
cinema. Organitza: Tintablava, assoc. d’escriptors del Prat

Biblioteca Antonio Martín. Dilluns 7, a les 19.15 h

Defensors i defensores dels
drets humans
Cal implicar-se!

Organització: Tataricum

Yo-Yos

ONA nuit restaurant. Fins al 16

Raúl García.

De prop

Organització: Tataricum

Cèntric gastrobar by ONA nuit
Fins al 14 de novembre

L ectura
Daniel Borrull presenta El deute

Pagar amb el que s’espera cobrar no és recomanable.
Quan tothom s’endeuta amb tothom es pot arribar a
originar un cercle fragilíssim, aquest és l’argument del
primer llibre d’aquest autor pratenc.
Presentació a càrrec de José David Muñoz i Lolo Herrero.
Organitza: Tintablava, Associació d’Escriptors del Prat

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 2, a les 19.15 h

Conèixer Món

Rosa Ribas
presenta Don lenguas

L’autora pratenca resident a
Alemanya ens visita per presentar
la seva novel·la, Don de lenguas, escrita amb Sabine
Hofmann. Ambientada a la Barcelona del 1952, un
thriller filològic que enganxa tothom qui l’ha llegida.

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 17, a les 19 h

XIII Certamen de poesia
Rafael Alberti

Lectura dels pomes premiats, actuació musical i
lliurament dels premis. Organització: Casa de Andalucía

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 19, a les 19 h

LECTURA

MÚSICA

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

Assajos oberts per a famílies

L’hora del conte

I nfantil

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 5. Roba estesa, amb Lídia Clua
Dissabte 19. Dia mundial dels ocells,
amb Anna García
Dissabte 26. A la tardor, un munt de contes
sota les fulles, amb Blai Senabre
Divendres 11, a les 18 h. Storytime
(conte en anglès). Jurassic
Dissabte 26, a les 11 h. L’Hora dels nadons
amb els 5 sentits, amb Lídia Clua

10è concurs
Petits Contes

Concurs d’escriptura de contes adreçat a
l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è d’educació primària
(8 a 12 anys), la introducció dels contes i
les il·lustracions es realitza a través de la
plataforma contes.ccjardinspau.org.
Més informació a: www.ccjardinspau.org

Centre Cívic Jardins de la Pau
De l’1 d’octubre al 17 de novembre

Cada mes
la Biblio fa tallers

Avui toca concert!
Si voleu sentir música
clàssica, veure els
instruments i els músics de
prop, sense els formalismes
d’un concert, hi esteu
convidats!
Podreu gaudir de l’experiència amb la llibertat que
necessiten els infants: un tast musical de 15 minuts per
als més petits.

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 6, a les 18 h

L’hotel maleït

Activitat dirigida a joves de 9 a 13 anys
Explica la llegenda que l’Hotel Ribera es va construir
sobre un antic cementiri. El dia de la inauguració, just
en mig del gran sopar i ball de gala, un incendi va
acabar amb tots els assistents i treballadors de l’hotel...

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.
Divendres 25, a les 19 h. Aforament limitat. Cal
recollir entrada, el mateix dia, a les 17.30 h

Biblioteca Antonio
Martín Dimecres
16, a les 18 h

JOC

Racó del Joc

Espai familiar. Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Grup de petits (de 2 a 3 anys),
de 17.30 a 18.30 h. Grup de grans
(de 4 a 6 anys), de 18.30 a 19.30 h

TALLERS

Ombres de la tardor i la
castanyada

Dissabte 5. Experimentem amb fang!
Dissabte 19. Fantasmes de Halloween
Dissabte 26. Fem panellets

Cia. Top Guay

Es construirà una petita historia
sobre la tardor i la castanyada,
que es posarà en escena amb la
tècnica de les ombres.

Castanyada popular
i animació infantil

Organització: AV Sant Jordi - Ribera Baixa

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 13, a les 12 h. Entrada: 1,5 €

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa. Divendres 25, a les 18 h

Art en família
#6: Toca – Toca!,

Passatge del terror:

L’arbre mà amb
Núria Altamirano

amb Montse Sans
Activitat recomanada per a
nens i nenes de 4 a 8 anys,
acompanyats d’adults
Veurem com ha anat canviant el
nostre poble mitjançant l’evolució
que han patit les façanes dels edificis que ens envolten.
Les tocarem per descobrir les seves textures.

Castanyada popular
i animació infantil:
Marrameu de la cia. Top Guay

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 20, a les 12 h. Cal inscripció prèvia

Organització: AVV
Jardins de la Pau

Jardins de la Pau
Dimarts 29,
a les 17.30 h

Activitats de lleure
del mes de juny
CAMINADES
“A CENT CAP ALS CENT”

Reiniciem les caminades en
col·laboració amb la Diputació de
Barcelona. Passeu pel programa de
lleure de la gent gran a informar-vos.

DIJOUS 3 I 10
TALLER: Trapillo (Ganxet XL)

Aprèn els punts bàsics d’aquesta
tècnica de ganxet i confecciona una
bossa.

A les 16 h a Cases d’en Puig
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu: 6 €
(material inclòs)

CICLE DE XERRADES:

DIMECRES 30

Dimecres 16
“Relacions Intergeneracionals”

Dimecres 23
“La sexualitat i la vellesa en la
gent gran”
A les 10 h a Cases d’en Puig
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent Gran
Places limitades. Gratuït

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

Cinema
Capri:

“Un amigo
para
Frank”
A les 19 h
Entrada
lliure,
a partir de
60 anys

Nova temporada
d’arts escèniques
Teatre, música i dansa tornen a les sales de la
ciutat. El Modern s’hi afegirà al novembre

Les obres de reforma del Teatre Modern
es troben a la recta final, però caldrà
esperar al mes de novembre perquè
s’aixequi de nou el teló.
Teatre
La programació d’arts escèniques començarà el diumenge 29 de setembre,
quan José Gorbacho aterrarà a l’Auditori
del Cèntric amb Gorbacho 3G; Stockmann i La mort i la donzella són les altres
cites teatrals de la temporada. El Centre
Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa acollirà la
2a edició del Clap, Mostra de Teatre Jove,
durant els caps de setmana de novembre i desembre.
Infantil
La programació infantil, amb la col·laboració de La Xarxa, comença també a
l’Auditori del Cèntric, el 20 d’octubre,
amb El rei de la casa, de la cia. Farrés
Brothers. Al Cèntric s’estrena l’activitat
“Avui toca concert!”: les famílies amb infants podran assistir de franc als assajos
dels concerts programats. Ja al Teatre
Modern ens visitarà la Bleda, amb una
de les seves històries, i la cia. Nats Nus,
amb Maps.
Centre Cívic Jardins de la Pau proposa
uns tallers teatrals que es duran a terme
el diumenge abans de cada espectacle
infantil (ombres xineses, clown i contes).
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Música
La música clàssica serà present al Cèntric
amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 i
Enric Ribalta i Berta Ros i amb la projecció de les òperes Rigoletto i L’or del Rin.
Una nova edició del “4 raons per a una
banda sonora” és la proposta de La Capsa, que tindrà lloc entre el 31 d’octubre
i el 3 de novembre, amb activitats que
depassen l’àmbit purament musical

❧

De dalt a baix:
Històries
de la Bleda,
La mort i la
donzella i
Stockmann.

Les entitats
necessiten
voluntariat
El Punt del Voluntariat
de l’Ajuntament cerca
persones perquè siguin
voluntàries en entitats
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Si mai us heu plantejat fer de voluntaris/àries, ajudar els altres, implicar-vos
en algun projecte altruista, però no us
heu acabat de decidir perquè no teniu
clar on fer-ho ni a quina porta trucar,
ara és la vostra.
Són moltes les oportunitats que ofereix
la nostra ciutat per fer de voluntari/ària a
través de les entitats del tercer sector. Des
del Punt del Voluntariat de l’Ajuntament,
ubicat a les Cases d’en Puig, posem al vostre abast un ventall de projectes de base
voluntària per poder triar i remenar.
Es busquen persones amb ganes, motivació, temps, compromís i voluntat

Alumnes i voluntaris/àries del projecte Lecxit de promoció de la lectura entre escolars,
un dels diversos projectes solidaris que necessiten voluntariat a la ciutat.

de servei. No importa l’edat, ni el nivell
d’estudis. Calen persones responsables i
generoses. Segur que hi ha alguna persona o algun projecte que us necessita.
Hi ha projectes estables i consolidats,
però també n’hi ha de nous que neces-

siten persones engrescades per tirar-los
endavant. Podeu consultar les crides de
voluntariat que estan en curs, o bé les
properes, al web www.casesdenpuig.
cat o presencialment al taulell d’anuncis
de les Cases d’en Puig

❧

Una
voluntaria
visita a una
vecina de El
Prat mayor
de 80 años.

EL PRAT

Apoyo vecinal para detectar a
mayores de 80 años en riesgo
El proyecto Antenes contará con vecinos/as, comerciantes y entidades para prevenir el
aislamiento, soledad o abandono de ancianos/as no atendidos/as por Servicios Sociales

En El Prat viven más de 2.500 personas
de más de 80 años, muchas de ellas solas o con otras personas mayores. Los
Servicios Sociales municipales han tenido contacto con casi la mitad de ellas,
pero entre el resto, pese a que nunca
se han dirigido a ningún servicio social,
puede haber algunas que sufran aislamiento social, soledad o abandono y
necesiten ayuda.
Para detectar estos posibles casos, el
Ayuntamiento pondrá en marcha después de la Fiesta Mayor el proyecto comunitario Antenes, que contará con la
colaboración de vecinos/as, comercian-

tes y entidades ciudadanas. El objetivo
del proyecto es detectar, a través de la
propia comunidad, a aquellas personas
mayores que viven solas o sin red de
apoyo familiar o social y que, por tanto,
pueden tener dificultades para mantener las actividades de la vida diaria. Se
trata de prevenir situaciones de riesgo y
de exclusión social de estas personas y
facilitar que puedan seguir viviendo en
su hogar con calidad de vida el máximo
tiempo posible, a través de un seguimiento a distancia de las mismas a largo
plazo. Personas voluntarias de diferentes entidades sociales de El Prat (Cruz

Roja, SAÓ Prat, Centre de Promoció
Social Francesc Palau…) harán visitas
domiciliarias en aquellas comunidades
vecinales donde, mediante el padrón, se
haya detectado que viven personas de
más de 80 años solas o con otras personas mayores.
Las visitas no se limitarán al domicilio
de los y las ancianas, sino que se hablará con vecinos/as y comerciantes de la
zona para que el mayor número posible
de personas del entorno se conciencie
de que el cuidado a las personas mayores es una responsabilidad de toda la
comunidad

❧
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El Prat, entre les ciutats
defensores dels drets humans
La ciutat, que s’ha involucrat en un projecte pel coneixement, promoció i defensa
dels drets humans, acollirà unes jornades entre els dies 2 i 11 d’octubre

El projecte “Ciutats Defensores dels
Drets Humans” compta amb la participació d’onze municipis (el Prat entre
ells), el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament , l’Institut de Drets
Humans, la Comissió d’Ajuda al Refugiat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i Casa Amèrica.
Identitat, tortura,
justícia i medi ambient
Dins aquest projecte, consistent a impulsar el coneixement, promoció i defensa dels drets humans entre la ciutadania, el Prat se centrarà en els drets a la
identitat, a no patir tortura, a la justícia i
a la preservació del medi ambient.
Aquest projecte també vol donar suport als defensors i defensores dels drets
humans que, amb el seu compromís i actitud perseverant, lluiten perquè aquests
drets s’acompleixin, posant fins i tot en
perill la seva seguretat i la seva integritat.
Jornades al Prat
Entre els dies 2 i 11 d’octubre, el Prat
acollirà unes jornades amb diverses activitats: projecció de la pel·lícula Argentina, 500 niños robados por la dictadura
argentina, d’Alessandre Valesi; projecció
dels documentals de Montserrat Armengou sobre els nens robats durant
el franquisme; taula rodona amb la mateixa Armengou i amb Estela Barnés de
Carlotto, presidenta de las Abuelas de
la Plaza de Mayo; activitats per a nens
i nenes; taula rodona amb alumnes de
secundària del Prat i amb Idagcha Lagchare, activista sahrauí, Marco Antonio
Arana, activista peruà, i Alma Màsic, activista bosniana

❧

Trobareu més informació a http://ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com
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Certificado
energético
de edificios
Es obligatorio para
viviendas en venta o
alquiler y para edificios
públicos de más de 500 m2

EL PRAT

28

octubre

13

Desde el 1 de junio de 2013 es obligatorio que los edificios o viviendas que se
vendan o se alquilen, así como los edificios públicos de más de 500 m2, dispongan de un certificado energético.
Este documento verifica la calificación
de eficiencia energética del edificio, que
es el resultado del cálculo del consumo
de energía necesario para satisfacer su
demanda energética en condiciones
normales de funcionamiento y ocupación. La calificación se inscribe en una
escala de siete letras, donde la G corresponde al más ineficiente y la A al más
eficiente según el consumo de energía

El nivel de aislamiento de las ventanas es uno de los muchos aspectos que se tienen en cuenta.

y las emisiones de CO2 comparadas con
un edificio base de similar tipología y
localización. Esta letra queda reflejada
en la etiqueta de eficiencia energética
del inmueble, que aporta información
y recomendaciones para, según el caso,

mejorar la calificación. En Cataluña, el
ICAEN (Institut Català d’Energia) es el
órgano competente en materia de certificación energética

❧

Más información en www.gencat.cat/icaen

Sí a les
“bicis”, però
al seu lloc
La Policia Local reforça
el control sobre la
circulació de bicicletes
Quan ja fa més d’un any que l’Ajuntament va aprovar una modificació de
l’Ordenança de circulació de vianants i
vehicles per adaptar-la a l’ús creixent de
la bicicleta pels carrers del Prat, la Policia
Local farà un pas més en el control i seguiment de la circulació d’aquests vehicles per la ciutat.
Si fins ara la tasca dels i les agents ha
estat principalment informativa, a partir d’ara aplicaran l’Ordenança amb els
mateixos criteris que a la resta de vehicles que circulen pel Prat. La Policia Local
també respon així a les demandes de la
ciutadania en aquest sentit.
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Normativa
Les bicicletes poden circular pels “bicicarrers”, pels “carrils-bici” i, si no n’hi ha, per la
calçada, preferentment per la part central
dels carrils. No poden circular per voreres
ni zones de vianants, excepte en carrers
on no hi hagi ni “carril-bici” ni calçada. En
aquest cas, la prioritat és dels vianants i les
bicicletes no poden superar els 10 km/h
ni circular a menys d’un metre de persones o façanes. Si això no és possible, caldrà baixar de la bicicleta i anar a peu

octubre

❧

Consulteu l’Ordenança a l’apartat Ajuntament /
Normativa municipal de www.elprat.cat

Control policial a l’av. Verge de Montserrat, on les bicicletes no poden circular pel passeig central.

13

Premis a
qui emprèn
al Prat
L’Ajuntament convoca el
VII Concurs d’Idees i/o
Projectes Empresarials
“El Prat emprèn”
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L’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme de l’Ajuntament del Prat ha
convocat el setè Concurs d’Idees i/o Projectes Empresarials “El Prat emprèn”. El
termini per presentar candidatures finalitzarà el dia 15 d’octubre.
Hi poden participar totes les persones emprenedores que hagin elaborat un pla d’empresa amb el suport
i l’assessorament del Servei de Creació d’Empreses de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme entre l’1
d’octubre de 2012 i el 14 d’octubre de
2013. Els projectes hauran de constituirse i ubicar-se a la nostra ciutat.

Els premis “El Prat emprèn” sempre generen una gran espectació entre els i les emprenedores locals.

Les candidatures premiades rebran
2.000 € per a cada modalitat: premi a la
millor idea i/o projecte empresarial; premi a la millor idea i/o projecte empresarial en matèria de comerç i/o turisme, i
premi a la millor idea i/o projecte empre-

sarial en innovació i/o economia social i
cooperativa. Es podran concedir diplomes o mencions especials, sense dotació
econòmica, a les empreses finalistes

❧

Més informació a www.economia.elprat.cat

L’Ajuntament ofereix formació
amb certificat de professionalitat
Els cursos són gratuïts i permeten millorar la capacitat de trobar feina. Els més habituals
són de soldadura, atenció sociosanitària i organització i gestió de magatzems
zació i gestió de magatzems
(400 hores). Hi han assistit 57
alumnes, dels quals 36 han
finalitzat tots els mòduls i 21
en tenen algun de pendent.
Per al nou curs està previst
que es repeteixin les formacions amb aquestes mateixes temàtiques i que comencin abans d’acabar l’any.
Qui hi estigui interessat s’ha
d’adreçar al Centre de Promoció Econòmica, c. de les
Moreres, 48, tel. 934 786 878.
Pràctiques en
empreses

Imatge d’un curs de gestió de magatzem.

El Centre de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament del Prat ofereix als treballadors/es en atur o amb feina itineraris
formatius adreçats a assolir un certificat
de professionalitat. Aquesta formació
és gratuïta i compta amb una subvenció del Fons Social Europeu a través del

Servei d’Ocupació de Catalunya. El curs
2012-2013 ha comptat amb tres itineraris formatius dels perfils professionals
més ocupables: soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG (640 hores), atenció
sociosanitària a persones dependents en
institucions socials (470 hores) i organit-

Els itineraris formatius finalitzen amb pràctiques en
empreses del municipi i de
la zona que col·laboren amb
el programa: residències i
centres de dia, magatzems
logístics, tallers...
Els i les alumnes que obtinguin el certificat de professionalitat podran acreditar
unes unitats formatives de competència
que són reconegudes i convalidades per
l’Administració educativa amb els mòduls professionals corresponents amb
els títols de grau mitjà o grau superior
que s’imparteixen en els instituts de formació professional

❧
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A

la resta de Catalunya el reconeixen
perquè és un dels “dolents” de la
sèrie de TV3, La Riera; però al Prat
tothom el coneix per Lolo, un veí,
amic o company, implicat en la
vida de la ciutat i que afirma amb
rotunditat que el Prat és el seu lloc
al món. Ben aviat el veurem al balcó
de la Casa de la Vila obrint la Festa
Major d’enguany amb el seu pregó.
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Lolo Herrero
Pregoner de la Festa Major

“Mola molt
sentir-se
d’un lloc i
participar-hi”

FOTO: Inma Quesada

Lolo Herrero és un pratenc militant, un home
que sent el Prat com el millor lloc on viure, que
gaudeix de formar part d’una comunitat que ell
estima i que participa en moltes de les activitats
que se li plantegen o que ell proposa. És un pratenc que porta el nom de la seva ciutat per on
va i l’exhibeix amb orgull. Comparteix la seva
labor professional com a bomber de l’aeroport
amb la seva activitat com a actor, una passió
que també ha sabut convertir en professió. Ara
és l’Enric, un personatge molt dolent que cada
dia entra a les cases de Catalunya a través de la
sèrie La Riera, de TV3.
Molts dels teus personatges són dolents..., que t’agrada especialment aquest
tipus de paper?
No!, però amb aquesta cara de bruto, ja ho
veus! Em fa molta gràcia que la gent que em
reconeix pel carrer em digui Enric i que es creguin que sóc el personatge de la sèrie, i quan
parlen amb mi diuen: “Si és molt més simpàtic
del que sembla!”
Sí, perquè tu ets una persona molt propera a qui li agrada participar...
Sí, sí, molt. Per a mi és el millor, sentir-se d’un
lloc i participar-hi. Tot el que sumi és positiu i
s’ha de fer, amb una part crítica i no incondicional. Penso que criticar el que no t’agrada també
és contribuir a millorar-ho, també és ser part
activa de la ciutat, del teu entorn, de la vida...
Una característica del Prat és que hi ha moltes
persones que hi participen i que interactuen. Un
reflex d’això és el gran nombre d’entitats de la
ciutat.
Això de ser bomber i actor és una mica
estrany. Ens expliques com hi has arribat?
Ser bomber és una professió que m’agrada
i que em dóna la tranquil·litat econòmica per
poder treballar amb llibertat en la meva faceta
d’actor. És qüestió de gestionar el temps. Quan
tinc molts projectes em sento molt bé.
Quins projectes tens?
Molts, però n’hi ha un que em fa una il·lusió especial i és el que estic treballant amb els meus
amics pratencs amb qui comparteixo la passió
pel teatre, per la creació... Es tracta del que
hem anomenat Blue-legged actors, que traduït
seria alguna cosa com, “actors pota blava”.
Aquest grup el formem Francisco Lorenzo, Pepe
Zapata, Àngel Roldán, Montse Enguita, Enric
Rufas i jo. Som un grup de gent amb molta
potència professional que tenim ganes de fer

coses, de crear un producte molt nostre, molt
pota blava, que sigui seriós i professional. Cadascú aporta la seva feina, la seva creativitat,
per donar forma a una obra de teatre que volem presentar.
El Kaddish hi té alguna cosa a veure, en
aquests vincles entre vosaltres?
I tant, el Kaddish és la base, ha estat el factor
aglutinador, no només nostre, sinó de molta
gent que està triomfant. Hi ha molts pratencs
i pratenques en l’àmbit teatral i audiovisual català: Costa, Linuesa, Pàmpols, Aguirre (que no
prové del Kaddish) i tants altres. El Kaddish ha
creat una manera de fer les coses molt nostra
i una manera de relacionar-nos especial, amb
un grapat d’interessos comuns. Sempre acabem
tornant al Kaddish, és la nostra referència!
També col·labores com a tertulià en el
programa Planeta Prat d’El Prat Ràdio...
Sí, m’agrada molt formar part d’aquest equip
de persones que cada dia ens expliquen el que
passa a la nostra ciutat d’una manera molt
directa i propera. El Prat Ràdio és l’únic mitjà
al món que ens explica al moment el que està
succeint al Prat. A mi m’agrada molt la ràdio, és
un mitjà màgic i proper. És una passió que m’ha
transmès el meu pare.
També et podem seguir a les xarxes socials. Què hi trobes, en el món digital?
Les xarxes socials donen immediatesa, permeten
una comunicació directa amb la gent... Jo responc sempre a les persones que es dirigeixen a
mi, i gaudeixo d’aquesta forma de relacionar-nos.
Què et sembla això de ser el pregoner del
teu poble?
Em fa moltíssima il·lusió! Jo sempre vaig amb la
meva família a la plaça de la Vila a escoltar el
pregó. Sempre penso que ha de ser molt maco
donar el tret de sortida de la Festa Major des del
balcó de l’ajuntament. I aquest any tinc la sort
de ser jo el que ho farà. Un gustazo!
T’agrada dir que ets del Prat?
Sempre ho dic i explico totes les meravelles que
tenim: la platja, els espais naturals, la vida a la
ciutat... I trobo que ja hi ha molta gent de fora
del Prat que ens coneix i coneix el territori. Sóc
un enamorat del Prat! Crec que no és el mateix
habitar que viure, i jo no habito al Prat, jo hi
visc!

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Tot el que sumi és
positiu i s’ha de fer,
amb una part crítica i
no incondicional. Penso
que criticar el que no
t’agrada també és
contribuir a millorar-ho,
també és ser part activa de la ciutat, del teu
entorn, de la vida... Una
característica del Prat
és que hi ha moltes
persones que hi participen i que interactuen.
Un reflex d’això és el
gran nombre d’entitats
de la ciutat.

El Kaddish ha creat
una manera de fer les
coses molt nostra i una
manera de relacionarnos especial, amb un
grapat d’interessos
comuns. Sempre acabem
tornant al Kaddish, és
la nostra referència!
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FOMENT A EDATS DIFÍCILS

L’objectiu de l’abonament
és fomentar l’esport
en unes edats on molts
n’abandonen la pràctica

ACTIVITATS EXCLUSIVES

Els i les membres del Club
tindran accés a activitats
exclusives: competicions
de lleure i sortides

El Club Esport Jove desenvolupa les seves activitats a les instal·lacions del CEM Estruch.

EL PRAT
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En marxa el Club Esport Jove
L’Ajuntament del Prat ofereix un nou abonament de 20 € per a tota la temporada al
Complex Esportiu Municipal Estruch per a joves de 12 a 18 anys i amb accés de 15 a 18 h
El 2 d’octubre començarà a funcionar el
nou abonament Club Esport Jove, destinat a joves de 12 a 18 anys que, per 20 €,
poden tenir accés al CEM Estruch de 15
a 18 h durant tota la temporada.
Aquest nou abonament dóna dret a
l’ús dels diferents espais del complex, a
activitats i tallers exclusius per a membres del Club, a participar en competi-

cions de lleure de futbol 7, bàsquet 3x3 i
frontennis, i a activitats a l’aire lliure fora
del centre (un dissabte al mes).
Inscripcions
Les inscripcions es poden tramitar al web
https://online.elprat.cat o a les oficines
del departament municipal d’Esports (c.
Centre, 26-30). Els i les que tinguin menys

de 18 anys hauran de lliurar una autorització paterna o materna el primer dia
d’assistència a la instal·lació.
Amb aquest nou abonament, l’Ajuntament vol potenciar l’esport entre adolescents i joves, en unes edats on sovint
se n’abandona la pràctica

❧

Més informació a www.esports.elprat.cat
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L’any de la consolidació
a la Segona Divisió B
L’Associació Esportiva Prat de futbol ha iniciat la seva segona temporada consecutiva
a la categoria, amb el repte de quedar com més amunt millor en la classificació
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La segona temporada és la de la consolidació. Superat el primer any a la
categoria de bronze del futbol estatal,
l’Associació Esportiva Prat busca ara
evitar els nervis i les incerteses esportives al final de la lliga. Per aquest motiu,
el conjunt, que segueix comandat per
Agustín Vacas, s’ha renovat incorporant-hi fins a set nous jugadors i repescant un dels referents golejadors de
l’any passat, José Kanté.
L’AE Prat també ha renovat els pilars
defensius de l’equip, cimentats des del
darrere en l’únic jugador pratenc de la
plantilla, el porter i capità Toni Texeira.
Ara, l’equip ja té l’experiència del primer any a la categoria i coneix la duresa d’una categoria on marcar gols és
una tasca complicada.
La previsió inicial de cara al campionat
és la de no patir i fer gaudir a l’afició pratenca en un grup que tindrà equips històrics com el Lleida, el Nàstic, l’Alcoià o
L’Hospitalet i que, a més, incorpora dos
conjunts balears i vuit de valencians.
Gespa i graderia renovades

A dalt, l’equip
complet de
l’AE Prat el
dia de la seva
presentació.
A sota, primer
partit de la
temporada
al Sagnier,
en què va
perdre per
0 a 1 contra
el Nàstic de
Tarragona.

Aquesta temporada s’ha estrenat una
nova gespa artificial al camp de futbol
del Sagnier, reconeguda amb dues estrelles per la FIFA. A més, la tribuna principal, tot i perdre seients, ha augmentat
la comoditat amb noves butaques i escales que hi faciliten l’accés

❧

Primera Copa
Federació
Enguany, l’AE Prat disputarà, per
primera vegada a la seva història,
la Copa Federació, que l’enfrontarà
davant l’Espanyol B en la fase catalana.

flaixos d’esports

33a CURSA POPULAR
FUTBOL FEMENÍ
Aquest estiu, l’Atlètic Prat Femení s’ha quedat a
les portes d’un ascens de categoria als despatxos.
Finalment, l’equip seguirà a Preferent Femenina, la
màxima categoria catalana de futbol femení, i amb la
il·lusió de poder afrontar una temporada amb èxit.

El diumenge 29 de setembre se celebrarà la 33a Cursa
Popular de Festa Major, l’acte esportiu de més importància
i participació al municipi. Enguany s’estrena per a la
cursa un recorregut de 10 km (a partir dels 14 anys).
La cursa infantil tindrà un recorregut de 3 km.

EL PRAT
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CLUB BÀSQUET PRAT
NOVA ESCOLA D’HOQUEI PATINS AL PRAT
Els nens i nenes del Prat que cursin P4 o P5 poden
apuntar-se a la nova escola del Club Hoquei Prat. Les
inscripcions es poden fer a clubhoqueiprat@gmail.com o a
la recepció del CEM Sagnier. El primer trimestre és gratuït.

El Sènior 1 del CB Prat disputarà la quarta temporada
consecutiva a Copa Catalunya, la màxima categoria catalana.
Entrenat per Chus Fernández, enguany ha incorporat a Jordi
Esteban, Dani Carreter i Abel López, reforçant una plantilla que
lluitarà per assolir la posició més alta. Vídeo a www.elprat.tv
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