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Tot esperant els Reis d’Orient, que faran la cavalcada el dia 5 de gener al vespre.
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Antics i nous
consellers
i conselleres,
al Saló
de Plens el dia
de la renovació
del Consell.

El Consell dels Infants del Prat ha complert els primers
10 anys en funcionament. Aquest consell de participació ciutadana, format per uns 25/30 nens i nenes
d’entre 11 i 13 anys, els dóna l’oportunitat de formar part de la societat activa recollint, debatent
i posant en pràctica les seves opinions, propostes i idees sobre com els agradaria que fos la ciutat
on viuen. Entre les iniciatives proposades pel Consell dels Infants
I ara, una web
durant els seus deu anys d’existència destaquen l’obertura dels
patis de les escoles públiques fora de l’horari de classe i l’elaboració La principal novetat
d’un treball sobre la qualitat de l’aigua a la ciutat i la implementació d’aquest any és que el
de mesures per estalviar-ne. També foren molt celebrades les campanyes Consell ja compta una
web pròpia: http://
contra les deposicions dels gossos als carrers i contra l’incivisme
conselldelsinfants.elprat.cat
dels conductors que aparcaven als passos de vianants

❧

A l’esquerra,
aparador
de la botiga
Lámparas
Germa,
amb les seves
propietàries.
A sota,
aparador
de Halson.

Falten fotos
Falta peu de foto
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El tercer concurs
d’aparadorisme del Prat, convocat
pel Consell Municipal de Comerç, ha premiat dues
botigues de la ciutat. El premi a l’aparador amb més
qualitat artística ha estat per a la botiga Lámparas Germa
(c. Jaume Casanovas, 102), mentre que el guardó per
a l’aparador més original ha recaigut en la botiga Halson
(Carretera de la Marina, 178, cantonada amb Onze de
Setembre). A l’hora de decidir els aparadors guanyadors,
el jurat també va tenir
Lliurament dels premis
en compte el vot
Es va fer durant la Fira
popular, emès a
Avícola, on també es va
través de missatges
fer un reconeixement
per telèfon mòbil.
a les botigues
Els premis han estat,
centenàries del Prat
segons la categoria,
600 euros oferts
per Prat Gran Comerç i dos vols domèstics
de Vueling oferts per l’ACIP (Associació
d’Empresaris i Comerciants del Prat)

❧
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E

ls que hagueu passat per l’estand municipal de la Fira Avícola haureu pogut conèixer els trets principals de
la nova contracta del servei de neteja i de recollida que l’Ajuntament inicia ara i que s’anirà desplegant gradualment al llarg dels propers mesos.
Volem una ciutat més neta, perquè volem una ciutat millor; volem que els llocs on tots i totes passem bona

Volem que els llocs

part de les nostres vides siguin espais agradables, que propiciïn la convivència i també el benestar personal.

on tots i totes passem

Per això incrementem els recursos destinats a la neteja, incorporem les últimes tecnologies per aconseguir

bona part de

eficiència i sostenibilitat i aprofitem les energies alternatives.

les nostres vides

Però perquè tot això sigui efectiu, cal una condició imprescindible: la vostra col·laboració i la vostra complici-

siguin espais agradables,

tat per mantenir el Prat net, endreçat i bonic. Intentem millorar i facilitar-vos les coses amb nous contenidors,

que propiciïn

amb una altra manera d’organitzar-los i amb sistemes d’utilització diferents.

la convivència i també

Estic convençut que si ens ho proposem col·lectivament aconseguirem una bona nota i farem un gran salt per

el benestar personal.

un Prat més net i bonic.
Per acabar, us desitjo a tots i totes unes bones festes i un bon any 2010.

Un Prat més net, un Prat millor

EL PRAT
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Lluís Tejedor
L’alcalde

L

os que hayáis pasado por el stand municipal de la pasada Feria Avícola, habréis podido conocer los rasgos
principales de la nueva contrata del servicio de limpieza y recogida que el Ayuntamiento inicia ahora y que irá

Queremos que
los lugares donde

incorporando paulatinamente en los próximos meses.
Queremos una ciudad más limpia, porque queremos una ciudad mejor, queremos que los lugares donde

pasamos buena parte

todos y todas pasamos buena parte de nuestras vidas sean espacios agradables, que propicien la convivencia

de nuestras vidas

y también el bienestar personal.

sean espacios agradables,

Por ello incrementamos los recursos destinados a la limpieza, incorporamos últimas tecnologías para conse-

que propicien la convivencia

guir eficiencia y sostenibilidad y aprovechamos las energías alternativas. Pero nada de ello será lo efectivo

y también

que queremos sin una condición imprescindible: vuestra colaboración y complicidad para mantener El Prat

el bienestar personal

limpio, ordenado y bonito. Intentamos mejorar y facilitaros las cosas con nuevos contenedores, otra manera
de organizarlos y diferentes sistemas de utilización.
Estoy convencido de que si nos lo proponemos colectivamente conseguiremos una buena nota y daremos un
gran salto para un Prat más limpio y bonito.
Por último, desearos a todos y a todas unas buenas Fiestas y un mejor año 2010.
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Les 4 claus
[1]
Durant uns tres mesos,
el sistema antic conviurà
amb el nou, fins que aquest
s’implanti totalment
en el mes de març.

[2]
Una de les principals
novetats són les illes
ecològiques, l’agrupament
en un sol punt de tots
els tipus de contenidor.

[3]
Els nous camions de
les escombraries funcionen
amb gas natural, fet
que els fa més silenciosos
i menys contaminants.

[4]
La neteja de les voreres
amb aigua recuperada
(no potable) es triplica
i es fa fonamentalment
en les hores nocturnes.

Nuevo servicio
de limpieza viaria
y recogida
de residuos

B

ajo el lema “Un Prat més net, un Prat millor” ha comenzado a funcionar el nuevo
servicio municipal de limpieza de las calles y plazas de la ciudad y de recogida
de residuos urbanos. Durante unos tres
meses convivirán el servicio nuevo con
el antiguo, hasta que en marzo la implantación del nuevo modelo ya será
completa.
Tras el concurso pertinente, la empresa
Urbaser ha sido la adjudicataria de este
importante contrato municipal, de ocho
años de duración, que se ha renovado y

mejorado en función de tres ejes bàsicos: más servicio, más facilidad de uso y
más sostenibilidad ambiental.
Más servicio
Se va a hacer la limpieza de todos y
cada uno de los rincones del municipio (accesos, camino de la playa, calles,
zonas verdes, entorno de escuelas…) y
se va a hacer de manera planificada a
conciencia, sin necesidad de depender
de avisos o reconocimientos previos
del terreno.

EL PRAT
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También ha aumentado la frecuencia
media de limpieza de las calles, pasando de 5,5 a 6,5 veces por semana. Además, la limpieza no va a ser “ciega”, sino
que se va a adaptar a la necesidades de
cada calle en función de su uso (no es lo
mismo una calle comercial y peatonal
que una calle secundaria y residencial)
y de la época del año (épocas de lluvia,
de calor, de sequía…). El objetivo final
es que todas las calles de El Prat estén
igual de limpias, pero ello no significa
que se vayan a limpiar todas igual ni
con la misma frecuencia.

La frecuencia del baldeo de las aceras
(limpieza con agua recuperada, no potable) se ha triplicado, a fin de potenciar la
higiene y atacar mejor problemas como
las deposiciones y orines de los perros.
Esta limpieza con agua se hará fundamentalmente de noche.
Durante las 24 horas del día se estará
repasando el estado de la limpieza de
las calles y recogiendo los posibles desbordes de basuras en los contenedores
situados en la vía pública.
La nueva contrata dispondrá de más
medios y recursos tecnológicamente

avanzados: más vehículos, más barredoras, cisternas, baldeadoras… (Durante el
periodo de la puesta en marcha del nuevo
servicio, en la flota de vehículos coexistirán los vehículos actuales con los nuevos,
y estos últimos se incorporarán tan pronto lleguen a las instalaciones de Urbaser).
El servicio de limpieza viaria tiene novedades como la creación del SAID (Servicio
de actuaciones inmediatas y diversas),
una especie de “grupo de urgencias” dispuesto en cualquier momento a actuar
rápidamente en caso de necesidad: limpieza del pavimento tras un accidente de

Durante la
Feria Avícola
se presentó a
la ciudadanía
el nuevo
servicio, como
este camión
de limpieza
con agua
recuperada.
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Una imatge atractiva i contundent
El nou servei ve acompanyat d’una imatge atractiva, fresca, moderna i
contundent, amb el color verd com a dominant i amb l’eslògan “Un prat
més net, un Prat millor”. Els nous contenidors i vehicles ens saluden
començant amb un càlid i proper “Hola”, i tot seguit ens expliquen qui
són i què fan: “jo netejo amb aigua recuperada”, “jo soc el contenidor
de l’orgànica”, “jo soc una deixalleria mòbil”… D’aquesta manera es vol
acostar el servei a la ciutadania i que els diferents elements del servei
no ens passin desapercebuts sinó que ens comuniquin alguna cosa, tot posant
l’accent en la innovació i la millora que el nou servei suposa per a la ciutat.

tráfico o el vuelco de un camión, retirada
de animales atropellados, etcétera.
El nuevo servicio de limpieza y recogida cuenta con un inspector interno de
la propia empresa Urbaser que verifica
en todo momento que se cumplen los
objetivos del servicio y que éste funciona correctamente.
Más fácil
Una de las principales novedades del
servicio son las islas ecológicas, es decir, el agrupamiento en un único lugar
de todos los contenedores dedicados a

cada una de las fracciones de recogida:
papel, vidrio, envases, orgánica y desechos. Así es más fácil utilizarlos. Además,
todos los contenedores serán de un
mismo modelo en todo el municipio.
Las islas ecológicas permitirán reducir
prácticamente a la mitad los puntos de
recogida de residuos (de 450 a 200), sin
que ello suponga alejarlos de nuestras
casas: tendremos una isla ecológica a
menos de 100 metros de nuestro portal.
Los contenedores son ergonómicos, es
decir, más fáciles de abrir y adaptados a
personas con dificultades de movilidad.

TODO IGUAL DE LIMPIO

Todas las calles van a estar
igual de limpias, lo que
no significa que se vayan
a limpiar todas igual
ni con la misma frecuencia
MUCHOS RESIDUOS URBANOS

Un dato a tener en cuenta
es que, en 2008, cada
habitante de El Prat generó
una media de 1,23 kilogramos
de residuos por día

Ejemplo
de isla
ecológica,
con todos
los tipos
de contenedor
agrupados:
desechos,
orgánica,
envases,
vidrio y papel.
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Una web i un punt d’informació
La importància que suposa per a la ciutat el nou servei de neteja
i recollida ha portat l’Ajuntament a obrir una web específica
a Internet, www.elprat.cat/neteja, a través de la qual podrem
estar informats, fer consultes i aportar els nostres suggeriments.
També s’ha activat una adreça de correu electrònic específic,
neteja@elprat.cat, on podem adreçar-nos directament.
D’altra banda, el Centre d’Informació i Promoció del Delta
del Llobregat, La Porta del Delta (av. Verge de Montserrat, 77),
acull un punt d’informació sobre el nou servei.

10

También son más estrechos y alargados que los antiguos, y además se pueden poner muy juntos entre sí, por lo que
restan menos espacio al aparcamiento
de vehículos. Otra característica es que
los nuevos camiones los podrán recoger
tanto si estan a la izquierda como a la derecha de la marcha, lo que facilitará colocarlos donde menos molesten.
Finalmente, también es más fácil usar
la “deixallería” móvil, que dispone de
un nuevo vehículo y, además, funciona
también por la tarde. (Se pueden con-

sultar los nuevos horarios y puntos de
parada de la “deixallería” móvil en el
apartado Medio Ambiente del web municipal www.elprat.cat ).
Más sostenible
El nuevo servicio aporta vehículos,
como todos los camiones de recogida,
que funcionan con GNC (gas natural
comprimido), y algunos otros son híbridos (motor de combustión y mecanismos de recogida eléctricos) o totalmente eléctricos (sobre todo vehículos

auxiliares). Los nuevos camiones de la
basura, por tanto, son más silenciosos
que los antiguos y, además, contaminan mucho menos.
Los contenedores también contribuirán a mantener la ciudad más limpia
porque, a diferencia de los antiguos,
que se vaciaban por encima y era necesario volcarlos, éstos se vacían por abajo, lo que evita que se ensucien ellos y,
a veces, el suelo

❧

Más información en www.elprat.tv

Uno de los
nuevos
vehículos
barredores
que ya hemos
empezado
a ver por las
calles de la
ciudad.

EL PRAT
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Costos anuals

Neteja viària

4.250.125 €
La neteja dels carrers i les places de la
ciutat i la recollida de residus suposa
Residus
una inversió molt forta per part de
2.531.774 €
l’Ajuntament, és a dir, per part de
tota la ciutadania del Prat a través
TOTAL
dels nostres impostos. La magnitud
6.781.899 €
de les xifres que mostra el quadre
adjunt ens ha de fer adonar que la
neteja i la recollida de residus ens implica a tots i a totes i que, en la mesura
de les nostres possibilitats, hem de contribuir a mantenir la ciutat neta, no
embrutant-la i fent servir de manera correcta els contenidors d’escombraries.

“Si embrutéssim menys
no caldria gastar tant en neteja”
Entrevista a Joaquim Bartolomé, tinent d’alcalde de Manteniment i Serveis Urbans
Per què el canvi en la contracta de
neteja i recollida?
Perquè cal renovar els contractes i, sobre
tot, pels canvis que hi ha en la tecnologia. Ja han passat a millor vida aquells
camions de càrrega per darrere, molt sorollosos… Tot va avançant.
Quins són els principals criteris del
nou servei?
La contracta s’ha adjudicat ara, però ja fa
tres anys que hi treballem, juntament amb
associacions de veïnat i tenint en compte
totes les queixes i suggeriments que ens
han arribat durant aquest temps. Des del
raspall de la boca d’alguns contenidors,
que esquitxava l’aigua quan plovia, fins al
tipus de pedal, etcètera. També hem anat
a veure altres ciutats on s’aplica aquest
sistema i a les fires del sector. De tot plegat n’hem tret la que considerem la millor
contracta possible per al Prat.
Quins punts en destacaria?
Doncs les illes ecològiques, on s’agrupen
tots els tipus de contenidors, i la neteja
nocturna dels carrers amb aigua recuperada a pressió, que es farà almenys una
vegada al mes per tots els indrets de la

EL PRAT
Joaquim Bartolomé, fent servir un dels nous contenidors de recollida d’envasos.

ciutat. I també els vehicles menys contaminants i menys sorollosos.
La inversió és realment elevada.
Ho és, perquè volem un Prat net. Però
si no embrutéssim tant podríem gastar
menys en neteja. Cal molta pedagogia.

Tots i totes ho hauríem de fer. Tirar les
peles de les pipes a la bossa, els papers a
les papereres, els xiclets, les burilles… La
contracta val gairebé set milions d’euros
a l’any (1.200 milions de pessetes). Per
tant, l’esforç que fem per mantenir un
Prat net és molt gran

❧

Què n’opinen, les associacions veïnals?

Pedro Díaz

Joan Beltrán

María Godoy

AV Jardins de la Pau

AV Llevant

AV Sant Cosme i Sant Damià

“Aquest nou servei està bé, però a qui
s’hauria de mentalitzar és a la gent
perquè no deixin les escombraries
al costat dels
contenidors. Falta
una mica d’educació
i iniciativa
dels ciutadans
i ciutadanes”.

“Estic molt satisfeta amb aquest canvi.
Hi ha moltes millores
i, a més, al ciutadà
de moment no
li costa més diners,
per això estem
obligats tots a fer
un esforç i ser una
mica més cívics”.

“Crec que és important
aquest canvi per a la ciutat.
Millorarà al 100% el servei
de recollida de residus.
Esperem que els contenidors
els situïn de la millor manera
possible perquè no molestin.
Està molt bé que els camions
facin menys soroll”.
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Joan Camps i Boy

Felip-Neri Gordi Canalda

Antonio Gallego Burgos

Davant la crisi, empenta

El conte dels
30 anys al Prat

La pesadilla de buscar
aparcamiento

Un dels partits de l’equip de
govern del Prat ens recorda aquests dies
que fa 30 anys que a la nostra ciutat
no hi ha relleu. El mateix partit que tant
reclamava a Pujol que plegués després de
23 anys, ja en porta 30 fent poc pel Prat.
Al nostre balanç dels 30 anys destaca el
que no han fet, les oportunitats perdudes,
que fan que el Prat avui estigui jugant
amb desavantatge amb altres municipis de
l’entorn, en temes com aprofitar el fet d’ésser
via d’accés a l’aeroport, el desplegament
de nous polígons industrials per generar
llocs de treball, o noves oficines i hotels.
En 15 anys hem perdut molts llocs
de treball, Seda, Paperera, Fisipe, etc.,
i no s’ha previst cap alternativa, tenim
uns polígons industrials amb poca cura
dels entorns i serveis i amb dèficits de
comunicació, com el Pratenc i el Mas Blau.
La nova terminal de l’aeroport,
la T1, no ha portat els llocs de treball que
esperàvem i alguns de la T2 s’han perdut.
No tenim zones d’esbarjo per als joves,
ni piscines d’oci per a l’estiu, ni noves
zones de creixement residencial ni laboral,
no tenim cap residència i centre de dia
projectada, mes enllà de la de Ribera Baixa.
No tenim locals municipals per a les
entitats repartits pels districtes de la
ciutat, ni espais per oferir als joves
emprenedors, ni hem fet més operatives
les zones comercials de la ciutat.
L’equip de govern ens diu que el
Prat porta el millor vestit i a nosaltres ens
toca dir-los que el Prat d’avui esta una mica
més despullat del que els han convençut els
seus sastres, com a molt està en roba interior,
massa coses encara estan per fer, altres
per pensar i moltes per rectificar. Nosaltres
continuarem vetllant perquè la ciutat algun
dia estigui ben vestida. Bon any 2010.

A lo largo de los últimos 28 años
de “Tejedorcracia” los pratenses nos hemos
“comido con patatas” tres grandes mentiras.
Miles de ciudadanos salieron a la calle
a exigir que no se desviara el río Llobregat
y se desvío. El alcalde dijo que
la ampliación del aeropuerto se haría
desde el más escrupuloso respeto ambiental
y se talaron 30.000 pinos. La tercera gran
mentira fue negar durante 25 años
que en El Prat se pudieran construir
plazas de aparcamiento subterráneo
y la evidencia técnica los desenmascaró.
Para muchos comerciantes
y vecinos, la falta de aparcamiento sigue
siendo una auténtica pesadilla a pesar
de pagar el impuesto de vehículos más
alto de España. El ritmo de matriculación
de vehículos ha sido muy superior
a la habilitación de plazas de aparcamiento.
Este problema se ha visto agravado
con los espacios que se han destinado
para las paradas del autobús urbano
que siempre va vacío y la ejecución
desordenada de obras públicas.
No se retiran los coches
abandonados con suficiente rapidez,
no se incentivan los vados temporales,
se olvidan del “bicing” que nos prometieron,
no se aprovechan pastillas de terreno
en desuso, el transporte público sigue
siendo muy mejorable, la planificación
urbanística castiga el uso del vehículo
privado y el ritmo de construcción y venta
de los pocos aparcamientos subterráneos
impulsados es sospechosamente lento.
El único que se beneficia
de esta realidad es el señor
de la grúa y el gobierno que las recauda.
La “Tejedorcracia” debe actuar
con más determinación.

La crisi continua deixant
el seus efectes. La resposta de
les administracions ha de ser clara
i decidida. Però tampoc podem esperar
que l’actuació de les administracions
solucioni allò que el mercat,
la llibertat d’empresa, ha provocat.
Es curiós que els principals partits
de l’oposició, tant a nivell estatal
com català, demanin als governs d’esquerres
que posin solució a la crisi i les principals
entitats patronals facin el mateix.
I és curiós perquè fa no massa mesos
anaven demanat tot el contrari,
major liberalització i menys intervenció
del sector públic. Ara sembla que
la crisi, pels neoliberals, sigui causada
pel sector públic i demanen que sigui
aquest qui hi posi solució ara mateix.
Les administracions públiques
han de contribuir en dues coses
a pal·liar els efectes a aquells ciutadans
més desafavorits que en pateixen
les conseqüències i millorar el marc
que faciliti un canvi important
de la base productiva del nostre país
i impulsi l’activitat econòmica.
Els ajuntaments, encara que en
menor grau, tenen també un paper important
en l’acció contra la crisi. Així, en el passat
Ple del mes de novembre es van aprovar
les ordenances fiscals amb algunes tímides
mesures de suport a l’activitat econòmica.
El grup municipal d’ERC va
demanar a l’equip de govern major decisió
en les accions d’impuls. Proposàrem
l’extensió de la bonificació fiscal
de determinats tributs als emprenedors locals
més enllà del 2010. Un cop aconseguit per
aquest any també caldria consolidar aquesta
bonificació en el moment més important
i més delicat, el moment del naixement
de l’activitat. Aquesta seria una bona mesura
per l’impuls de l’activitat econòmica.

http://www.ciuelprat.cat/

Puedes opinar en:
www.antoniogallego.blog.com.es

José García Pérez

Rafael Duarte Molina

Un pla de ciutat

Economia sostenible

El Pla local d’inclusió social
del Prat, que impulsem des de la Regidoria
de Serveis Socials, dóna compliment
a una de les prioritats que, com a grup
municipal, ens hem marcat els socialistes
per al Pla d’Actuació Municipal 2008-2011:
l’enfortiment de la cohesió i la inclusió
social a la nostra ciutat.
Creiem que la lluita contra
l’exclusió social requereix solucions
de proximitat i, per això, hem desenvolupat
el nostre Pla Local, amb el recolzament
de la Generalitat. Un Pla de ciutat en
el qual han intervingut les administracions
i les entitats de la ciutat a través
d’un procés participatiu en què s’han
anat sumant les aportacions rebudes.
En el marc de la actual crisi,
apostem per la coordinació dels agents
públics i privats, per la creació de xarxes
de treball transversals que minimitzin
l’impacte d’aquesta situació entre
la nostra ciutadania, i en favor dels mes
desprotegits de la nostra societat.
La nostra aposta per la cohesió
social es posa de relleu també en l’esforç
que fem pel desplegament de la nova llei
de serveis socials i de la llei de promoció
de l’autonomia personal i atenció en situació
de dependència, que estan suposant
el desenvolupament d’un seguit
de serveis de proximitat, com són
el servei d’atenció domiciliària o el servei
de teleassistència, que han crescut i,
en el futur, arribaran finalment a tots
els ciutadans que ho necessiten.
Per fer front a aquests desplegaments
i davant la situació econòmica actual,
la nostra proposta de pressupost per
a l’any 2010 te un caràcter marcadament
social, on el recursos dels Serveis Socials
municipals creixen, així com els
de Promoció Econòmica, mentre es contenen
significativament altres despeses municipals.

Recentment, el Govern ha fet
públiques una sèrie de mesures econòmiques
que s’han agrupat sota l’ampul·lós nom
de Llei d’economia sostenible i que,
en realitat, sembla que són l’inici d’un
important programa per impulsar el
conjunt de l’economia del país. Aquest
programa s’ha de concretar en profundes
reformes estructurals dels mercats de
béns i serveis, els sistemes energètics, el
mercat laboral, la política d’innovació i
investigació, noves polítiques industrials
en determinats sectors estratègics, etc.
La nostra situació econòmica
no mostra símptomes de millora clars.
Malgrat que la majoria dels països
desenvolupats ja han començat a mostrar
signes clars de recuperació de l’activitat,
el consum i l’ocupació, aquest no és el
cas d’Espanya, on l’activitat econòmica
continua clarament estancada i les dades
de desocupació continuen creixent.
Els nostres problemes econòmics
no es deriven només de la crisi internacional,
també s’hi afegeixen elements propis que
contribueixen a la persistència de la situació
i a les dificultats per sortir de la crisi. El
model de creixement basat en la construcció
i el sector immobiliari està esgotat: i,
a més, està sent molt difícil substituirlo per altres activitats. Els desequilibris
de tot tipus (energètics, demogràfics,
de recursos naturals, d’inexistència de
polítiques industrials, de manca d’inversió
en I+D, etc.) són ara més evidents.
No és possible reprendre el camí
de creixement que seguíem anteriorment,
perquè senzillament aquesta opció ja no és
possible. Ara és imprescindible dibuixar un
nou model d’això que anomenem “economia
sostenible”. Cal esperar que les declaracions
no quedin en meres intencions i que la
voluntat i la capacitat política s’uneixin
per adoptar les decisions necessàries.

portaveus
dels grups
municipals
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vida pratenca

EL PRAT

16
juny

PRATENC CENTENARI

BOTIGUES CENTENÀRIES

L’alcalde, Lluís Tejedor, i la regidora de Serveis Socials,
Ana Isabel Fernández, han visitat Artur Puig per felicitar-lo amb motiu del seu centenari. Puig va néixer
el 4 de desembre de 1909, va ser directiu de La Seda i
fundador de l’Escola d’Aprenents de la Seda, el 1948.
Precisament, exalumnes d’aquesta escola han fet
una exposició que es pot veure a Torre Balcells.

En el marc de la Mostra Comercial, l’Ajuntament va fer un reconeixement
a les quatre botigues centenàries del Prat: forn de pa Casa Puig Rodès,
Moda Ètnica Abelló, Farmàcia Fabró i Cal Ramonet del Nara.

09

PLIS
El 2 de desembre es va presentar el Pla Local d’Inclusió Social
(PLIS) del Prat que, impulsat per la regidoria de Serveis Socials,
vol ser una eina útil i viva per tal que ningú quedi exclòs ni
exclosa del nostre estat de benestar. Vídeo a www.elprat.tv

PODA DE L’ARBRAT VIARI
Durant la campanya de poda d’enguany s’esporgaran
uns 3.500 arbres a carrers, escoles
i a alguns espais verds. Vídeo a www.elprat.tv

vida pratenca

PESEBRE DE LA CASA DE ANDALUCÍA
Esta entidad pratense ha instalado, como cada año, un pesebre tradicional en su sede social. Vídeo en www.elprat.tv

EL PRAT
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MERCATS D’INTERCANVI
Els jardins de la Pau van acollir el mes
passat un mercat d’intercanvi, i la pl.
de l’Agricultura (Cases d’en Puig) n’ha
acollit un altre el 19 de desembre.
Cada cop hi participa més gent.

PESEBRE EN EL JARDÍN
Muchas personas que pasan por la avenida del Remolar esquina Lleida contemplan
el pesebre que cada año instala Antonio Navarro en su jardín. Vídeo en www.elprat.tv
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Segona assemblea de creadors i creadores del Gallum Gallum.

fotos: laura quinto

Reproduccions artístiques
del pota blava a places i carrers
EL PRAT
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Una trentena de creadors i creadores del Prat han participat en el projecte Gallum
Gallum, que ha interpretat i reconstruït el principal símbol de la nostra ciutat
Gallum Gallum és un projecte de creació
i intervenció en l’espai públic per part
de creadors i creadores multidisciplinaris del Prat, subvencionat pel Fons Social
Europeu, la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya.
Des del mes de juny, prop de 30 creadors i creadores locals han estat implicats en el desenvolupament d’aquest
projecte, que té en la figura del pollastre pota blava o de la Raça Prat el seu
eix central, interpretant i reconstruint
aquest símbol de la ciutat.
Liderat per La Capsa
La part més interessant del projecte ha
estat en el procés de treball. Liderat per
La Capsa, s’ha fet un procés participatiu
a partir d’assemblees on els artistes han
decidit com, quan, on... es realitzaria la
instal·lació de cada pollastre.
Gallum Gallum ha viscut el seu punt
àlgid entre el 7 i el 14 de desembre,
quan totes les creacions van ocupar la
ciutat per sorpresa de molts vianants.
Ja abans, però, es van poder veure intervencions de “street art” als carrers

“Un pollastre per a vosaltres”, de Stella Rubio.

de la ciutat, petjades i nius de pollastre,
marcant allà on aniria posteriorment
algun gall.
Per primavera es farà una exposició del
projecte a la Sala d’Art Josep Bages

❧

[ Redacció ]
Notícia a www.elprat.tv

Vídeos i fotos
A http://gallumgallum.lacapsa.org
es documenta l’evolució
i el procés de treball de Gallum
Gallum, amb fotos i vídeos
i referències a tots i totes
les artistes que hi han participat.

nadal’09

Algunes propostes per
passar el Nadal al Prat

E

n aquestes pàgines us presentem una selecció de les activitats que, tradicionalment, es fan al Prat durant el cicle
de les festes de Nadal. Si voleu consultar el programa complet d’activitats podeu fer-ho a www.elprat.cat o bé a
l’Agenda Cultural que distribueix el departament municipal de Cultura.

Si la climatologia ho ha permès, els dies 19 i 20
de desembre s’ha d’haver celebrat al parc Nou
la novena edició del Pessebre vivent del Prat,
i el seu corresponent concurs de fotografia. Aquesta
representació l’organitza l’associació Amics de Sant
Cosme i hi participen més de 150 persones voluntàries.

Els pastorets

>>

>>

Pessebre vivent

La companyia Els Pastorets presenta
“Els pastorets de Folch i Torres”
al teatre Modern. El diumenge 27
de desembre i el dissabte 2 de gener,
a les 18.30 hores. Entrada: 6 €

EL PRAT
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Podeu mirar com ha anat el Pessebre Vivent d’enguany a www.elprat.tv

El dimoni mira d’atemorir els pastorets.

Pessebre de la pl. de la Vila
El 10 de desembre es va inaugurar aquest pessebre, que
enguany arriba a la novena edició inspirat en la Roma
clàssica. Un bon grup de gent gran es reuneix cada any
per proposar, dissenyar i construir el pessebre. D’octubre
a desembre, el local cedit per la Cooperativa Obrera de
Viviendas s’omple d’activitat. A més de la construcció
del pessebre es fan treballs d’artesania amb motius
nadalencs, que afegits als pastissos que fan a casa les
dones, es van vendre el dia 10. Els beneficis es van lliurar
a una organització benèfica del Prat. Del pessebre se’n
fa una explotació pedagògica per part de les escoles
de la ciutat, amb una visita i l’explicació d’un conte.

10

nadal’09
Enllumenat als eixos comercials

>>

Recollida de joguines

>>

El comerç del Prat celebra les festes il·luminant
els principals eixos comercials: Ferran Puig,
Frederic Soler, Carretera de la Marina, Lleida,
Coronel Sanfeliu, Ramon Llull, Riu Llobregat, Riu
Guadalquivir, els voltants del mercat Remolar i
la pl. de l’Amistat. La il·luminació nadalenca, que
pren mesures d’estalvi energètic, és un regal
que els comerciants fan a la ciutadania del Prat,
assumint una part del seu cost. La iniciativa
compta amb el suport financer l’Ajuntament.

El Prat Ràdio se suma per vuitè any
a les campanyes de recollida de joguines
que fan diverses entitats. Podrem portar
joguines a l’emissora (c. Doctor Soler
i Torrens, 3) fins al 23 de desembre.
També podem portar joguines (noves
i no bèl·liques) als centres cívics Jardins
de la Pau i Sant Jordi – Ribera Baixa.

Il·luminació nadalenca en un carrer comercial del Prat.

EL PRAT
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Recollida de joguines a El Prat Ràdio.

“El món dels contes”, espai de joc
per a infants de 3 a 12 anys.
Hi haurà moltes activitats al voltant
de personatges de contes d’arreu
del món i de diferents cultures:
nans, dracs, gegants, fades, diables
i motes altres sorpreses. Serà
al CEIP Jacint Verdaguer del 27
de desembre al 4 de gener (dies
31 i 1 tancat), de 16 a 20 hores.

Patrulles policials

>>

Pratijoc 09

Un mosso i un policia local patrullen per Ferran Puig.

Patrulles mixtes de mossos
d’esquadra i policies locals posen
de nou en marxa la Campanya
de Nadal, un dispositiu de
seguretat amb la voluntat
de prevenir tot acte delictiu
relacionat amb l’àmbit comercial
i empresarial, així com garantir
la seguretat de la ciutadania
durant campanyes comercials,
esdeveniments esportius, culturals,
celebracions nadalenques als
espais públics, cavalcada, etc.

nadal’09

Concerts

Caga tió

Al teatre Modern podrem escoltar, el 3 de gener a les
19 hores, a la Strauss Slovak Sinfonieta de Zilina, que
ens oferirà un concert de valsos. El 6 de gener a les 19
hores, la Banda de l’Associació Musical del Prat, també
al Modern, ens oferirà el tradicional Concert de Reis.

>>

Cops de bastó per fer cagar el tió a la pl. de Pau Casals.

>>

Concert de Nadal de l’any passat.

Podrem fer cagar el tió a la pl. de Pau Casals, el dimecres
24 de desembre de 16 a 19 hores. Organitza: AEiG Anton Vilà.

EL PRAT
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<< Festa
de Cap d’Any
Al Centre Cívic
Jardins de la Pau,
nit de Cap d’Any
amb l’Orquestra
Fusión. Organitza:
Associació Cultural
Tot pel Ball.
Entrada: 30 €.

gener

L’Home dels Nassos

>>

Un home amb tants nassos com dies té l’any.

Cercavila amb l’Home dels Nassos pels mercats
de la ciutat amb acompanyament de tambors,
a les 11 del matí del 31 de desembre. I a les
12 del migdia, festa a la pl. de la Vila amb
la cia. Can Cantem i es seu espectacle de danses.

Cavalcada dels Reis de l’Orient
El 5 de gener a les 17.30 hores es farà la recepció
oficial de SSMM els Reis de l’Orient a la
pl. de Catalunya. La cavalcada començarà a les 18.30 h
a Sant Cosme (a Riu Xúquer, davant dels jutjats),
fent el recorregut habitual fins a la pl. de la Vila,
on arribarà cap a les 20 h i on hi haurà un castell de focs.

10

Intercanvi

Joves del Prat visiten
Sainte-Sigolène (França)
i Marineo (Itàlia)
i joves d’aquelles ciutats
visiten el Prat
Concerts

Els joves musics
i músiques del Prat
van presentar en dos
concerts el projecte musical
en què han treballat

Trobada de músics pratencs i italians a Marineo (Sicília).

Contacte musical
amb França i Itàlia

bre 15 joves de França i Itàlia van visitar
el Prat, on van conèixer els equipaments
culturals i les polítiques de joventut i
cultura que es fan aquí.
A Lió i a Sicília

EL PRAT
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En el marc del projecte europeu Euro Fest 2009
El Centre de Cultura Contemporània
del Prat, La Capsa, i un grup de joves de
la ciutat han participant en el projecte
europeu Euro Fest 2009, que posa en

contacte i afavoreix el coneixement de
la realitat europea de joves músics i músiques de Catalunya, França i Itàlia.
El primer cap de setmana de novem-

El següents caps de setmana, La Capsa
i el grup pratenc van viatjar a Sainte-Sigolène, prop de Lió, i a Marineo, prop de
Palerm, per descobrir altres realitats culturals i musicals i on van poder presentar, en dos concerts, el projecte musical
que han estat treballant

❧

La preinscripció
escolar s’avança
[ El període de preinscripció per
al proper curs 2010-11 per a
educació infantil i primària i per
a educació secundària obligatòria
s’avança i queda fixat del 2 al 16
de febrer de 2010. Les jornades
de portes obertes seran a les
escoles del 14 al 29 de gener i als
instituts del 18 al 27 de gener. Les
preinscripcions a les escoles bressol,
educació secundària obligatòria i
cicles formatius de grau superior
no es faran fins al maig.]
La Granota comença
el 8 de gener

Any 2010:
arts escèniques per a tots
els gustos i totes les edats

[ L’escola bressol municipal
La Granota va ser inaugurada
oficialment el 20 de desembre
passat, i entrarà en funcionament
el 8 de gener. Aquesta és
la tercera escola bressol municipal
del Prat, després del Sol Solet
i El Cabusset, i ja estan en marxa
les obres de la quarta, La Blaveta.]

Cal destacar el cicle “Divendres golfus”

Sales d’estudi al gener

Leo Basi visitarà el Prat dins del cicle “Divendres golfus”.

El públic de 3 a 12 anys podrà veure
“Mago Manu Show”, “Tititriki”, “El zoo
d’en Pitus”, “L’illa encantada”, “l’Avi Ramon” o “Tap Story Tour”. Si tens entre 12
i 17 anys podràs veure “Connexions” o
“Impro Horror Show” (cicle Butaka).
I la gent adulta podrà gaudir de “Electra”,
“Ojos Verdes, Miguel Molina in memo-

riam”, Leo Basi o Quimi Portet en concert
(cicle “Divendres golfus”), entre altres.
Els abonaments al teatre Modern estaran a la venda els dies 28, 29 i 30 de
desembre a la taquilla

❧

Podeu consultar tota la programació a
www.elprat.cat

[ Tornen les sales d’estudi, que
es faran al Centre de Promoció
Econòmica (c. de les Moreres,
48), del 7 de gener al 4 de
febrer, en el següent horari: de
dilluns a divendres, de 21 a 1
h; i dissabtes i diumenge, de
10 a 14 h i de 16 a 24 h.]

EL PRAT
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Publicitat

Acaba
un FEIL y
llega otro
La ayuda del Gobierno para
2010 se empieza a concretar
Los 16 proyectos de El Prat subvencionados por el Fondo Estatal de Inversión
Local (FEIL) ya están casi acabados. Los
trabajos se centran ahora en tareas de
mejora. Este es el caso del asfaltado de
diversas calles de Sant Cosme, un proyecto con el que también se ha aprovechado para arreglar otras vías del barrio.
La ayuda del FEIL, que sirve para dinamizar la economía en este contexto
de crisis y para promover empleo, ha
creado en El Prat más de 250 puestos de
trabajo y ha mantenido otros 400. Para
2010 se prevé otro FEIL, que dará empleo a unas 400 personas.
16 obras realizadas
El FEIL 2009 deja 16 obras realizadas en la
ciudad. Las más destacadas son la reurbanización de un tramo de la avenida Verge
de Montserrat y la instalación del nuevo
alumbrado de la ciudad, con 2 millones
de euros de presupuesto cada una.
También destaca la reconversión de la
antigua comisaría de la Policía Nacional
en un centro de servicios a la juventud

❧

[ Luis Rodríguez ]
Vídeo en www.elprat.tv

Reurbanización de un tramo de Verge de Montserrat, entre Empordà y Canal, abierto ya al tráfico.

Menos
inversión
para 2010
La inversión prevista
por el Gobierno
para el FEIL
de 2010 en El Prat
será menor que
la de 2009: seis
millones de euros
frente a los once
del año que acaba.
El FEIL 2010 será
en gran parte para
obras de tipo social
y de sostenibilidad.

EL PRAT
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Futuro centro de juventud en la antigua comisaría.
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Serveis avançats

L’empresa del Mas Blau II
oferirà a les persones
emprenedores del Prat
serveis per ser més
competitives i eficients
Dinamització econòmica

Les noves empreses
del Prat gaudiran
de descomptes en els
serveis especialitzats
que ofereix A58

Mª Mercedes Chopo, administradora d’A58, i Juan Pedro Pérez, tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Comerç, signen el conveni.

Nou impuls a la
iniciativa empresarial
EL PRAT
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Conveni entre l’Ajutnament i A58 Centros de Negocios
El Servei de Creació d’Empreses (SCE)
del Centre de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament del Prat incorpora un nou
instrument. Gràcies a un conveni entre

l’Ajuntament i l’empresa A58 Centros
de Negocios, situada al parc empresarial
Mas Blau II, les persones emprenedores i
el teixit empresarial del Prat disposaran

de serveis avançats perquè les empreses desenvolupin la seva activitat de
manera eficient i competitiva.
El conveni vol promoure la iniciativa emprenedora i empresarial al
Prat amb la col·laboració amb A58 en
l’organització d’activitats per dinamitzar l’activitat econòmica i amb descomptes en els serveis d’A58, adreçats
als emprenedors i emprenedores que
els siguin derivats pel SCE

❧

[ Elvira Aceves ]

Afrontar el futur

Proposa diverses actuacions
perquè el comerç local afronti
de manera satisfactòria
les grans transformacions
que viurà el Prat
Qualitat i proximitat

L’objectiu del POEC és assolir
un model de comerç local
de qualitat, proper, modern
i innovador, pensant
sempre en el consumidor/a

L’objectiu és reforçar el comerç de proximitat del Prat.

EL PRAT
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Aposta pel comerç local
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El POEC fa una diagnosi exhaustiva de la situació actual del comerç del Prat
Els treballs fets en la redacció del Programa
d’equipaments comercials (POEC) del Prat
es van presentar en la reunió plenària del
Consell Municipal de Comerç del 24 de
novembre. Aquesta presentació forma
part del procés d’elaboració del POEC,
en el qual han participat els equips tècnics de l’Ajuntament i representants del
comerç associat de la ciutat.

El POEC diagnostica la situació actual
del comerç del Prat i fa una projecció de
les transformacions que suposaran per
a la ciutat i per al seu comerç els nous
equipaments i infraestructures de mobilitat i els desenvolupaments urbanístics dels eixamples Sud i Nord.
El POEC defineix el model de comerç vers
el qual s’ha d’encaminar la ciutat i propo-

sa un Programa d’actuacions que hauran
de desenvolupar els diferents actors (institucions, associacions de comerciants....)
per tal d’assolir un model de comerç local
de qualitat, proper, modern i innovador,
que doni resposta a les necessitats dels i
les consumidores del Prat

❧

[ Josep Maria Gómez ]
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S

ovint els veiem amb les càmeres
de fotos, i ens criden l’atenció
els grans teleobjectius que utilitzen.
Estan sempre pels voltants
de l’aeroport, buscant la seva presa,
com a bons caçadors que són.
Les seves preses: els avions.
La seva passió: fotografiar models
inusuals d’aeronaus que aterren
o surten del nostre aeroport.

Celedonio Peinado
Associació de Spotters Barcelona/el Prat

“Estem
vivint un
temps molt
maco, gràcies
als miradors”

D’esquerra a dreta,
Celedonio Peinado
Rodrigo Carvalho
Alfonso Ródenas
Alonso Rodríguez
Adolfo Malet.

Què és una “novetat”?
És captar una bona fotografia d’un avió que
no sigui habitual en aquest aeroport, o que
tingui una pintura o decoració nova, o que sigui el primer cop que hi opera perquè és d’una
línia nova, o que porti personatges distingits
per alguna cosa.
Com, per exemple, qui?
L’equip del Barça, sobretot quan ve de guanyar
algun campionat, o algun polític destacat, o algú
que sigui notícia. Avui estem esperant l’avió que
porta els cooperants catalans companys dels segrestats a Mauritània.
Teniu alguna mena de control o inconvenient a l’hora de fer fotografies als avions?
Control directe cap, podem fer el que vulguem, el que passa és que amb el tema de
les mesures de seguretat per evitar actes
de terrorisme, si és cert que tenim algunes
restriccions. Hi ha llocs de difícil accés i, de
vegades, hi ha persones al voltant nostre que
vigilen el que fem.
És cert que va ser l’Associació de Spotters
qui va descobrir el tràfic il·legal d’avions
de la CIA que transportaven presoners i
feien escala al nostre país?
Sí, és cert, encara que no vàrem ser nosaltres. Va
ser un spotter de Palma de Mallorca.
Això significa moltes esperes...
Sí, de vegades fins a vuit hores; és una afició que
requereix molta paciència, però quan caces un model estrany, t’oblides del temps, el fred, la calor...
És una activitat que requereix temps. Com
us organitzeu per compatibilitzar-la amb
els horaris laborals?
Depèn, jo per exemple estic jubilat, i hi ha vàries
persones que també ho estan. Altres fan horaris
flexibles, o venen quan acaben la feina. Ens organitzem com podem!

Aleshores ja m’encantava veure els avions, i així
va començar la meva afició.
I què en feu, de les fotografies?
Ara les pengem en webs especialitzats i entren
en un circuit internacional on la gent vota les
que els agraden més, es fan rànquings, es publiquen a les revistes del sector, etc. És tot un
món on no hi ha fronteres, perquè els spotters
de tot arreu pengen les seves imatges d’avions,
independentment del lloc on siguin.
Això és bastant nou...
Sí, Internet i la digitalització de les imatges ens
han obert nous horitzons. Tot ha canviat en pocs
anys. Ara podem tirar moltes fotografies sense
cost addicional i després distribuir-les amb gran
rapidesa. Potser en un matí faig unes mil fotografies i després només n’aprofito quatre.
Però els equips fotogràfics que porteu són
valuosos. És una afició cara?
Home, compta que cada equip dels nostres costa al voltant de 3.000 euros, entre el cost de la
càmera i el dels objectius, i després hi ha els desplaçaments; però... hi ha qui s’ho gasta per anar
a esquiar, no?
Us desplaceu molt?
Ens anem movent, perquè estar en un sol aeroport és bastant avorrit. Fem colles de spotters que, a més, ja som grans amics, quasi una
família, i sortim a altres aeroports, com els
d’Amsterdam, Ginebra, Roma, Girona, Tolosa,
Marsella, i d’altres.
Hi ha miradors com els del Prat?
És veritat que n’hi ha alguns que no tenen tanques metàl·liques i això ens facilita molt fer bones
imatges, però miradors com els del Prat, enlloc!
Què us semblen?
Estan molt bé; i gràcies a aquests miradors, estem vivint una època molt maca.

Què és un spotter?
És una paraula anglesa que vol dir “observador”. D’aquí ve el nom d’aquest col·lectiu de
persones que ens trobem per fer fotografies als
avions. Som uns apassionats de l’aeronàutica i
de la fotografia i unim totes dues aficions.

Per què?
Quan els van inaugurar, vàrem coincidir amb
l’alcalde del Prat i també amb el director de
l’aeroport. Hem establert relació amb ells, ens
hem fet visibles i tots dos ens reconeixen amb
diferents gestos. Estem molt contents

De què et ve aquesta afició pels avions?
Quan jo era petit, tot aquest espai on som ara
-som al mirador d’avions del camí de la platjaeren tot arrossars i jo hi venia amb el meu pare.

[ Dolors Pérez Vives ]

❧

Més informació sobre spotters:
www.aviationcorner.net

“No, enlloc no hem
trobat uns miradors
d’avions com aquests,
que són fantàstics...
A cap aeroport
dels que hem anat
hem trobat unes
condicions tan bones”

“Internet i la
digitalització
de les imatges
ens han obert nous
horitzons. Tot ha
canviat en pocs anys”

“Som uns apassionats
de l’aeronàutica
i de la fotografia i unim
totes dues aficions. És
una afició que requereix
molta paciència”
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Falta de gol

La poca punteria de cara
a porteria ha forçat
la reaparició del davanter
Faico Lay, que ja
ha donat bons fruits
Esperança en el futur

La directiva confia
en què el conjunt anirà
escalant posicions
i s’aproparà als equips
capdavanters de la categoria

El Juventud Prat, a l’atac.

EL PRAT
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Lluitar de nou per ser a dalt
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El Juventud Prat s’esforça per tornar a la zona alta de la Primera Territorial
La temporada passada, el Juventud Prat va
ser protagonista del futbol català. En l’any
del seu retorn a la Primera Territorial va lluitar fins a l’última jornada per entrar a la promoció d’ascens a la categoria Preferent.
Decepció
Enguany, mantenint bona part de la
plantilla de la temporada passada i amb

el tècnic Rafa García al capdavant, les
coses no estan sortint com s’esperaven.
La manca de gol s’ha evidenciat en
el primer terç de campionat. La marxa
d’alguns jugadors amb olfacte golejador
com Trigo (Júpiter) o Lay han passat factura. Per això, el club ha lluitat pel retorn
als terrenys de joc de Faico Lay, qui el dia
del seu debut feia una assistència de gol,

i una setmana després, davant el 5 Rosas
de Sant Boi, anotava el primer gol.
Des de la junta directiva, presidida per
Manel Moreno, es manté la confiança i
la certesa que el conjunt anirà escalant
posicions i s’aproparà als capdavanters
del grup 3 de la Primera Territorial

❧

[ José David Muñoz ]

10

flaix esports
Sporting Prat
L’AM Assessors –
Sporting Prat
de futbol sala,
que milita a la
Preferent catalana,
ha iniciat amb bon peu
la temporada, lluitant
per entrar a la zona alta.

Veterans Prat
L’equip Veterans Prat, format per ex-jugadors d’equips
pratencs amb més de 30 anys, militen a la Primera
Divisió de Veterans, la màxima categoria catalana.

Associació Esportiva
Delta-Prat
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El club, que entrena al
CEM Julio Méndez, ha
format enguany tres
equips de futbol base,
amb dos cadets i un
equip juvenil.
Vídeo a www.elprat.tv

10

FUTBOL SALA CASA ALCALÁ
La base del futbol sala
Casa Alcalá, integrada
aquest any per tres
equips, està duent
a terme un gran
paper en les diverses
competicions.
Vídeo a www.elprat.tv

flaix esports
Escola de Futbol
Prat Blaugrana
L’Escola, amb més
de 150 nens repartits
als diferents equips,
està preparada
per aconseguir
fer un bon paper
al llarg
de la temporada.

Campiona de Catalunya
Ana Patricia Jurado,
la karateka de
l’Associació Esportiva
Karate Prat, s’ha
proclamat campiona
de Catalunya. A més,
el karate pratenc
continua d’enhorabona,
per què l’abril de 2010
la nostra localitat serà
la seu del Campionat
de Catalunya d’aquesta
modalitat esportiva.

EL PRAT

33

gener

Campionat d’skate
La segona edició del “Chicken
loves skateboarding”, el campionat
pratenc d’skate, va ser tot un éxit
de participació a l’skate park
del Prat, als jardins de la Ribera.

10

elprat.tv
arriba
als 1.000
vídeos

Ara, elprat.tv també fa resums de la setmana de només cinc minuts.
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També al Facebook
Si fas servir el Facebook,
ara també pots fer-te amic
o amiga de www.elprat.tv
i rebre informació puntual
o consultar la pàgina.

Amb poc més d’un any de funcionament,
el portal audiovisual del Prat, www.elprat.tv, ha superat ja les 65.000 visites
i els 1.000 vídeos publicats, convertintse d’aquesta manera en una referència
per a aquelles persones que volen estar
informades de l’actualitat de la ciutat en
imatges. El videoweb elprat.tv completa l’oferta informativa que ofereix El Prat
Ràdio (91.6 FM, www.elpratradio.com)
i el portal municipal www.elprat.cat.

elprat.tv és un servei de vídeo a la car-

través d’Internet, les últimes notícies
del Prat. La secció “En portada” presenta
diàriament les noticies més destacades,
mentre que els apartats temàtics donen
tota la informació sobre els diferents aspectes de l’actualitat.
Aquesta temporada, una nova secció
s’ha sumat a l’oferta que ja oferia el portal: “La setmana en 5 minuts”, un resum
àgil i amb declaracions dels protagonistes, dels últims 7 dies a la nostra ciutat,
útil sobretot per a aquelles persones
que tinguin poc temps per seguir diàriament l’actualitat del Prat

ta mitjançant el qual tots els usuaris i
usuàries tenen a la seva disposició, a

[ Òscar Sánchez ]

Vídeos a la carta

❧

cinema capri

Una comèdia familiar
per a les vacances
Els Travolta, junts, ens acompanyen en el nou any
Dos amics, ja granadets, un divorciat
i l’altre solter empedreït, socis en una
empresa de publicitat, estan a punt de
tancar el negoci de la seva vida amb uns
clients japonesos. Les coses es compliquen quan entren en escena l’ex esposa
i una parella de bessons de set anys que
s’han de quedar amb els dos homes durant dues setmanes.
La família i uns amics
Si podia quedar algun dubte sobre el
fet que Dos canguros muy maduros és
un producte de consum familiar, només
cal mirar la seva composició artística,
encapçalada pel clan Travolta quasi al
complet (pare, John, mare, Kelly Preston, i filla, Ella Bleu Travolta) i un grapat
de bons amics, com Robin Williams i la
incorrupta Ann-Margret, per saber que
hem d’oblidar els problemes per una
estona – com han fet els mateixos Travolta, que n’han tingut de molt greus re-

algú del
prat
et recomana
un llibre
Justine

centment- i intentar passar-ho el millor
possible, això sí, sense pensar gaire.
Uns adults poca-soltes
La resta, i més tractant-se d’un producte Disney, és previsible: gags en què els
adults demostren que són beneits, criatures mancades d’afecte patern, animals
encantadors i uns secundaris (Matt Dillon, Seth Green i, sobretot, Justin Long,
l’esquifit ajudant), que ens arrenquen,
sense voler, més d’un somriure.
Tot això, cuinat, per al més gran lluïment de la parella Travolta-Williams,
per Walt Becker, expert en Cerdos Salvajes (Wild Hogs), també amb Travolta i
de la qual en prepara una segona part,
i pel guionistes David Diamond i David
Weissman, especialitzats en històries
dolces (com el The family man, de Nicholas Cage, un altre pare sobtat)

❧

[ Marga Gómez ]

Dos canguros
muy maduros
[ Direcció: Walt Becker
[ Guió: David Diamond i David Weissman
[ Fotografia: Jeffrey L. Kimball
[ Música: John Debney
[ Intèrprets: John Travolta, Robin
Williams, Justin Long, Seth Green,
Kelly Preston, Conner Rayburn,
Ella Bleu Travolta, Laura Allen
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“Vull recomanar-vos aquesta
petita joia literària on l’autor,
aprofitant una sèrie de
personatges molt heterogenis,
ens endinsa en un món on es
pot apreciar la subtil franja
que hi ha entre la sensibilitat
i la sensualitat, entre l’amor
i la passió, tot emmarcat
en un món dolç, lent, antic
potser, però que vessa poesia.
La història transcorre a
Alexandria, on l’olor de la ciutat
impregna els seus habitants
i arriba als lectors”.

❧

[ Lawrence Durrell
[ Edicions Proa
[ Barcelona, 1986
[ www.lawrencedurrell.org

[ Miquel Terré, moderador
d’un club de lectura fàcil de la
Biblioteca Antonio Martín

]

10

El centre d’atenció primària CAP Disset de Setembre, conegut per molta
gent del Prat com “l’ambulatori vell”,
ha introduït diverses millores en el
seu servei de radiologia.

Millor
servei de
radiologia
al Disset
de Setembre
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[ Digital. S’ha digitalitzat tot el
procés de revelat, cosa que permet
als metges poder veure amb pantalles especials les imatges preses
de cada pacient. Així es poden millorar i afinar més el diagnòstic i el
tractament posterior.
[ Medi Ambient. També s’ha reduït molt l’ús d’elements nocius pel
medi ambient (ja no es fan servir ni
líquids de revelat ni el nitrat de plata de les plaques, que són tòxics) i
també la gran quantitat de paper i
sobres on anaven els informes.
[ Intercomunicació. La digitalització suposa la intercomunicació amb altres serveis, com el de
l’hospital de Bellvitge o l’Institut El Dr. Llanos, cap del servei, n’explica les millores.
Català d’Oncologia. Així, qualsevol
metge o metgessa de qualsevol centre
de l’aparell, o fer l’exploració en cadira
pot veure quasi a l’instant la imatge i
de rodes sense moure’s.
l’historial de cada pacient del Prat.
[ Tecnologia punta. També s’ha
[ Còmode i segur. També s’ha cancanviat l’aparell per fer les ecografies,
viat el tub de radiologia per un de nou,
amb prestacions tecnològiques d’última
cosa que permet més comoditat i segugeneració
retat al pacient a l’hora de fer-se una radiografia, com pujar i baixar de la taula
Vídeo: www.elprat.tv

❧

LES NOSTRES entitats

Servei
d’Assessorament
i Formació
[ www.entitatsdelprat.cat
[ participacio@elprat.cat

E

l 24 d’octubre passat
va tenir lloc la
Jornada d’Entitats,
en què es va explicar
el funcionament
d’aquests dos serveis
a totes les entitats
de la ciutat que
hi van assistir.

Imatge de la Jornada d’Entitats del Prat.

Formació i assessorament
per a les entitats del Prat
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L’Ajuntament del Prat posa a l’abast de les entitats
el nou Servei d’Assessorament i de Formació
Els Serveis de Formació i d’Assessorament per a les entitats ja estan en
marxa. El primer té com a objectiu reflexionar al voltant de diferents temàtiques interessants per a les entitats de
la ciutat. El 12 de novembre passat va
tenir lloc la primera sessió, basada en
la comunicació interna i externa de les
associacions.
El 26 de novembre la temàtica va ser el
finançament públic i privat. La propera
sessió de formació es portarà a terme
el proper 21 de gener i tractarà sobre
l’organització interna i els recursos humans. Totes les sessions es fan al Centre
Cívic Jardins de la Pau de 18 a 21 h. Es
pot formalitzar la inscripció via el correu
electrònic formacio@entitatsdelprat.cat
o bé trucant al telèfon 934121664.

El Servei d’Assessorament és una eina
que permet donar resposta a les qüestions que les entitats es plantegen en la
seva gestió diària. S’hi tracten temes de
diferents àmbits: legal, de recursos humans, fiscal i comptable, i organitzatiu.

És una modalitat d’assessorament molt
personalitzada, les consultes es poden
fer per telèfon, via internet i presencialment al Centre Cívic Jardins de la Pau,
demanant cita prèvia. Per accedir al servei es pot trucar al telèfon 934121664 o
escriure un correu electrònic a:
assessorament@entitatsdelprat.cat

Opina via Internet
Un altre servei que s’ha posat a
l’abast de tothom és la web www.
consensus.cat/elprat. Si voleu fer
una valoració de la passada Fira
Avícola i donar la vostra opinió
perquè es pugui millorar en properes
edicions heu d’entrar a l’apartat
“Qüestionaris” i dir-hi la vostra.

En voleu més informació?
Trobareu tota la informació d’aquests
serveis a l’apartat “Recursos” del Por–
tal d’Entitats www.entitatsdelprat.cat.
Aquest portal és un espai de trobada
a la xarxa, un punt de comunicació,
d’informació i d’intercanvi tant per a les
entitats com per a la ciutadania

❧

[ Elena Asensio ]
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