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les noves tecnologies acosten
l’ajuntament a la ciutadania
La carpeta ciutadana, nou pas cap a l’administració electrònica al Prat



el prat

2
abril 10

Telèfons
[ Emergències 112
[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ OIAC-Oficina d’Informació

i Atenció Ciutadana 933790050
[  Aeroport 932983838
[  Aigües del Prat 934793535
[ Arxiu municipal 934782858
[ Biblioteca 933705152
[ Butà 936400867
[ CCCP La Capsa 934785108
[ CEM Estruch 933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez 934787660
[ CEM Sagnier 934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237
[ Centre d’Informació

Prat 21 933741379
[ CIA Cases d’en Puig 933709002

[ Centre de normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

[ Correus 933790199
[ Deixalleria 933790273
[ DNI Tramitació 933703902
[ El Prat Ràdio 934785360
[ Equipament Cívic

Delta del Llobregat 934787283
[ Escola d’Arts 933708501
[ Fecsa-Endesa 933705557
[ Gas Natural 900760760
[ Jutjat de guàrdia 935519004
[ Manteniment i Serveis

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina de Benestar

i Família 933709821
[ Oficina de Recaptació 933700150
[ Oficina de Treball

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta 

d’estris vells 934794544
[ Registre Civil 935519035
[ Tanatori 934780831
[ Taxis 933701611

Serveis de salut
[ CAP Dr. Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via 933704101
[ CAP 17 de setembre 933795422
[ Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP) 933709053
[ Creu Roja 933703304
[ Departament municipal de Salut Pública 933790050
[ Hospital de Bellvitge Informació 932607500
[ Hospital de Bellvitge Urgències 932607575
 
[ Farmàcies de guàrdia
Per confirmar les farmàcies
en servei de guàrdia entreu a  www.farmaciesdeguardia.com 
o truqueu a la Policia Local 934787272

Internet
[ Ajuntament www.elprat.cat
[ OIAC, Oficina municipal d’informació oiac@elprat.cat
[ Cases d’en Puig  www.casesdenpuig.com
[ Consensus (portal de participació) www.consensus.cat/elprat
[ Entitats del Prat www.entitatsdelprat.cat
[ La Porta del Delta  www.portadeldelta.cat
[ La Capsa  www.lacapsa.org
[ Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa www.ccriberabaixa.cat
[ Centre Cívic Jardins de la Pau www.ccjardinspau.org
[ El Prat Ràdio www.elpratradio.com
[ elprat.tv www.elprat.tv
[ Prat Espais www.pratespais.com
[ Aigües del Prat www.aiguesdelprat.es
[ Sant Cosme www.cosmepolitan.cat
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La línea 65 de autobús 
de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha 
alargado su recorrido hasta el parque de negocios Mas 
Blau. Esta ampliación está en servicio desde el 18 de 
marzo.  Así se mejora la accesibilidad a esta zona de la 
ciudad, que sólo disponía de servicio de autobuses de 
lunes a viernes, y ahora lo tendrá todos los días del año. 
Este cambio también permitirá mejorar el servicio en el 
barrio de Sant Cosme, que una vez acaben las obras de 
reurbanización de la 
calle del Riu Llobregat 
recuperará las paradas 
de bus que había en 
esta calle. Además, el 
hecho de que la línea 
65 disponga de un 
final conjunto con 
la línea 165 permite 
una mejor coordinación entre estas líneas, 

ajustando el intervalo de paso entre ambas ❧

A la derecha, 
plano 

explicativo 
del nuevo 

recorrido de 
la línea 65 
al sur de la 

ciudad. Abajo, 
imagen del 

18 de marzo, 
primer día de 
servicio en el 

Mas Blau.

El servicio en el Mas Blau 
se incrementa a todos 
los días del año y se 
ajusta el intervalo de 
paso entre la 65 y la 165

Más díAs y Más A MEnudo

satur herraiz
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La gent del Prat continua  
amb la seva solidaritat cap a Haití i, tot i que la notícia 
ja no és a primera plana, la reconstrucció d’aquell país 
devastat pel terratrèmol del 12 de gener durarà anys. 
El 28 de febrer es van fer dues noves activitats  
per recaptar diners, una caminada fins  
els Carrabiners i un concert solidari amb la Unió 
Filharmònica i la SC Lo Llobregat de les Flors, celebrat  
a l’església de Sant Pere i Sant Pau i al qual hi van assistir 
unes 300 persones. Al 
concert es van recaptar 
1.300 €, mentre que 
la caminada del matí 
va ajuntar unes 80 
persones que van 
aportar 270 €.  
El 13 de març, la banda 
de l’Associació Musical 
del Prat també va fer un concert  

benèfic per Haití al Teatre Modern ❧

Al costat, 
imatge  
del concert 
ofert per 
la Unió 
Filharmònica 
i Lo Llobregat 
de les Flors.  
A sota, 
caminada 
solidària.

Trobareu tot el que 
cal saber sobre les 
activitats de solidaritat 
amb Haití a http://haiti.
entitatsdelprat.cat

Més inforMAció
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Internet ens apropa encara més

L

Vivimos un momento de transformaciones en las formas de comunicarnos comparable al que significó para la 

humanidad la invención de la imprenta. En muy pocos años, los microchips y toda la tecnología digital han 

hecho que el mundo se convierta en una aldea global, donde todo el mundo está interconectado, y donde los 

acontecimientos de un punto lejano del planeta nos pueden afectar de un modo u otro.

La verdadera revolución, sin embargo, no es la interconexión global, sino la interrelación que proporcionan las 

múltiples redes sociales de Internet. Esta manera de hablar de tú a tú, es lo que las administraciones debemos 

saber aprovechar como herramienta de proximidad.

Internet nos permite trabajar de una forma más participativa, pedir a la gente que se comprometa a través de 

su participación directa y cotidiana. Por otra parte, la administración electrónica permite a las instituciones ser 

más transparentes y ágiles con los diversos procesos administrativos.

El Ayuntamiento de El Prat está haciendo el esfuerzo de incorporar las “nuevas tecnologías” tanto a la función 

más administrativa como a la de proximidad en la comunicación y relación ciudadana. Queremos haceros las 

tramitaciones más fáciles, más rápidas y más cómodas. Pretendemos ser un Ayuntamiento avanzado y com-

prometido con las nuevas formas del servicio público. Paso a paso lo estamos consiguiendo.

El Ayuntamiento de El Prat 

está haciendo el esfuerzo 

de incorporar las “nuevas 

tecnologías” tanto a la 

función más administrativa 

como a la de proximidad 

en la comunicación y 

relación ciudadana

L’Ajuntament del Prat està 

fent l’esforç d’incorporar 

les “noves tecnologies” 

tant a la funció més 

administrativa com a la de 

proximitat en la comunicació 

i la relació ciutadana

a transformació en la manera de comunicar-nos que estem vivint és comparable al que va significar per a la 

humanitat la invenció de la impremta. En molt pocs anys, els microxips i tota la tecnologia digital han fet que 

el món esdevingui una aldea global, on tothom està interconnectat i on els esdeveniments d’un punt llunyà 

del planeta ens poden afectar d’una manera o altra.  

La veritable revolució, però, no és la interconnexió global, sinó la interrelació que proporcionen les múltiples 

xarxes socials que habiten a Internet. Aquesta manera de parlar de tu a tu, aquesta nova concepció de la 

comunicació, és el que les administracions hem de saber aprofitar com a eina de proximitat.

Internet ens permet treballar d’una manera més participativa, demanar a la gent que es comprometi amb la 

seva participació directa i quotidiana en els afers de la ciutat. D’altra banda, l’administració electrònica permet 

a les institucions ser més transparents i àgils en els diversos processos administratius. 

L’Ajuntament del Prat està fent l’esforç d’incorporar les “noves tecnologies” tant a la funció més administra-

tiva com a la de proximitat en la comunicació i la relació ciutadana. Volem fer-vos les tramitacions més fàcils, 

més ràpides i més còmodes. Pretenem ser un Ajuntament avançat i compromès amb les noves formes del 

servei públic. Pas a pas ho estem aconseguint.

Lluís Tejedor 
L’alcalde



Els equipaments del Prat que mostrin aquest 
senyal rodó i taronja estan equipats amb 
connexió sense fils i de franc a Internet, un 
servei conegut amb les sigles angleses WiFi.
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Les 4 claus

[1]

Qui vulgui podrà seguir 

fent els tràmits en 

persona, però també 

podrem fer-los a través 

de l’ordinador, des d’on 

vulguem i quan vulguem.

[2]

L’Ajuntament està fent 

un important esforç 

de reorganització i 

formació per garantir 

el bon funcionament de 

l’administració electrònica.

[3]
Per poder accedir a la 

carpeta ciutadana haurem 

de fer-ho amb la nostra 

signatura electrònica (DNI 

electrònic o certificat idCAT).

[4]
Quioscos digitals i WiFi 

als equipaments faciliten 

l’accés a aquelles persones 

que no poden o no volen 

connectar-se des de casa.

L’Ajuntament,  
més a prop i  

més fàcil  
gràcies a Intenet

Apropar l’Ajuntament del Prat a la ciuta-
dania. Aquest és el principal objectiu del 
procés de potenciació de l’anomenada 
administració electrònica, aquella que 
se serveix de les darreres tecnologies 
electròniques de la informació i de la 
comunicació per facilitar el contacte en-
tre l’administració i l’administrat/da.

L’Ajuntament del Prat s’ha immergit 
en un profund procés d’adaptació a 
l’administració electrònica, a la qual, 
d’altra banda, l’obliga la Llei d’accés elec-
trònic a l’administració pública (AEAP). El 

procés serà gradual, però imparable. I ja 
ha començat.

Per poder posar en marxa l’adminis–
tració electrònica, l’Ajuntament del Prat 
fa mesos que està fent un important 
esforç de reorganització interna i de for-
mació del personal per garantir el bon 
funcionament del nou servei. 

Presencial  
o virtual: tu tries

Qui vulgui podrà continuar fent els seus 
tràmits amb l’Ajuntament de mane-
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Com obtenir l’idCAT 
Per poder operar a la carpeta ciutadana necessitarem 
o bé el DNI electrònic (que cal demanar a les oficines 
de la Policia Nacional on es tramita aquest document) 
o bé a través del certificat oficial idCAT.
L’idCAt és un identificador digital que mitjançant una 
signatura electrònica permet signar i encriptar correus 
electrònics, signar formularis web i documents electrònics, 
i fer tràmits amb les administracions públiques. El certificat 
digital garanteix la identificació de l’emissor/a, la integritat de 
la transacció i la confidencialitat de l’enviament. La signatura 
electrònica té el mateix valor legal que la signatura gràfica.
Per obtenir el certificat cal sol·licitar-lo a la web www.idcat.
net, mitjançant un formulari. Una vegada sol·licitat ens podem 
adreçar a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) 
de l’Ajuntament (fotos superior i esquerra), a la Casa de la 
Vila, on ens lliuraran un llapis USB per poder operar amb el 
nostre identificador digital a través d’un terminal informàtic.

Un ciutadà 
fa servir un 

dels quioscos 
digitals que hi 

ha a diversos 
equipaments 

de la ciutat.

ra presencial, és a dir, en persona, fent 
servir paper i adaptant-se a uns hora-
ris determinats. Aquesta possibilitat no 
desapareixerà.

Alhora, però, també podrem fer els 
nostres tràmits, consultes i gestions 
amb l’Ajuntament des de casa o des 
d’un terminal informàtic (per exemple, 
des dels quioscos digitals que hi ha als 
equipaments). I d’aquesta manera ho 
podrem fer qualsevol dia de la setmana, 
a qualsevol hora del dia, i amb el mateix 
valor oficial que si hi anéssim en perso-
na. Això és l’administració electrònica, 
que s’anirà implantant de manera pau-
latina en els propers mesos.

En el cas de l’Ajuntament del Prat, 
l’administració electrònica té els se-
güents àmbits o apartats: el registre 
electrònic (gestió de totes les entrades 
i sortides de documents a través d’una 
base de dades única i considerant el 
canal telemàtic), el perfil del contrac-
tant (tramitació i gestió electrònica de 
l’activitat contractual de l’ajuntament), 
el taulell d’anuncis (publicació de mul-
tes, edictes, sortejos, anuncis oficials...), 
el catàleg de serveis i tràmits telemàtics 
i la carpeta ciutadana.

A tots aquests diferents àmbits hi po-
drem accedir a través del web municipal 
www.elprat.cat.

La carpeta ciutadana
A través de la carpeta ciutadana po-
drem fer tràmits amb l’Ajuntament de 
manera oficial. Primer serà una eina 
de consulta, tot seguit podrem fer els 
tràmits més senzills (instàncies, empa-
dronament...) i més endavant ja per-
metrà la tramitació de gestions més 
complexes (inscripcions escolars, abo-
naments als complexos esportius....).

Per poder accedir a la carpeta ciutada-
na haurem de fer-ho amb la nostra sig-
natura electrònica, bé a través del DNI 
electrònic, bé a través del certificat ofi-
cial idCATt (veure informació adjunta) o 
bé amb altres certificats reconeguts ❧
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Fibra òptica: 
garantia de 
rapidesa i 
seguretat
Vint-i-cinc equipaments i 
oficines municipals estan 
connectats entre si amb 
fibra òptica instal·lada per 
l’Ajuntament. D’aquesta manera 
es garanteix la rapidesa, 
seguretat i autonomia de la 
gestió electrònica municipal. 
A més, l’Ajuntament en pot 
treure un benefici llogant la 
xarxa a altres administracions 
o a operadors privats.

Aquestes 
persones que 
fan tràmits en 
persona a l’OIAC 
els podran fer 
aviat des d’un 
ordinador via 
Internet.

Internet sense cables 
als equipaments
Per facilitar les tramitacions via web, 
l’Ajuntament ha dotat diversos equipaments 
de la ciutat de connexió a Internet sense 
cables (WiFi): Casa de la Vila, El Lloro, Centre 
de Promoció Econòmica, centres cívics 
Jardins de la Pau i Sant Jordi – Ribera Baixa, 
CEM Sagnier i Estruch i biblioteca Antonio 
Martín. Més endavant tindran WiFi altres 
equipaments municipals. D’aquesta manera, 
amb un ordinador portàtil podem accedir 
de franc a Internet des dels equipaments 
municipals, normalment des dels vestíbuls.

elprat.tv als equipaments
Aviat podrem consultar la informació local quan 
visitem els equipaments públics de la ciutat, 
gràcies a pantalles que mostraran vídeos del 
portal audiovisual elprat.tv i informacions 
d’interès sobre l’activitat dels mateixos 
equipaments o de les que es fan a la ciutat.
Aquestes pantalles oferiran tots els vídeos 
informatius subtitulats i podran emetre 
programació diferent en cadascun dels terminals, 
cosa que facilitarà l’adaptació dels continguts 
al públic usuari de cada equipament.
Els primers equipaments en tenir pantalles 
seran la Casa de la Vila (foto de l’esquerra), 
el Centre de Promoció Econòmica, els CEM 
Sagnier, Estruch, Fondo d’en Peixo i Julio 
Méndez, els centres cívics Jardins de la Pau 
i Sant Jordi – Ribera Baixa, i El Lloro.
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Francisca Mir

“Yo utilizo Internet para hablar por 
web-cam con mi prima, que vive en 
Estados Unidos.  Pero nunca lo he 
usado para gestionar 
trámites con el 
Ayuntamiento.  Siempre 
he acudido a la Casa de 
la Vila. Y lo cierto es que 
me iría muy bien, porque 
trabajo en una tienda, 
y con mis horarios no 
es posible acercarme al 
Ayuntamiento. Mi hija sí 
que lo utiliza muchísimo.“

Gloria Gómez

“Yo todos los trámites con 
el Ayuntamiento los he 
realizado personalmente, 
desplazándome hasta 
la plaza de la Vila. 
Aunque hice un cursillo 
de Internet, pero se 
me ha olvidado todo! 

Eso sí, mis hijos están conectados 
todo el día a la red, y ellos me 
gestionan todo lo que les pido. Así 
que, cuando tenga que hacer algún 
otro trámite en el Ayuntamiento, 
les pediré ayuda a ellos!”

Francesc Gelabert

“L’administració electrònica és una 
eina molt necessària, perquè molts 
ciutadans no poden acudir a les 
oficines de l’Ajuntament, degut als 
seus horaris. D’aquesta manera es 
poden fer els tràmits des de casa, 
a qualsevol hora. Per estar al dia 
del que passa a la ciutat, jo rebo 

setmanalment el 
butlletí electrònic 
de l’Ajuntament, 
i estic connectat 
als blocs 
municipals.“

L’Ajuntament, 
present a les 
xarxes socials 
d’Internet

A banda de l’administració electrònica, 
on la relació de l’Ajuntament amb el ciu-
tadà o ciutadana té un caire oficial o ad-
ministratiu, Internet també ens ofereix 
la possibilitat de participar en les ano-
menades xarxes socials, de caire més in-
formal i lúdic. I l’Ajuntament no se’n vol 
quedar al marge.

El departament municipal de Cultura 
ha estat capdavanter en aquest camp, 
ja que ha creat els seus perfils a Face-
book, Twitter, Flickr i Youtube (també 
ho ha fet La Capsa), des d’on es co-
muniquen, dinamitzen i s’informa so-
bre les activitats culturals que es fan 
al municipi. Però potser és en l’àmbit 

de les festes populars i tradicionals, 
específicament la Festa Major 2009, 
el Carnaval 2010, i el projecte Gallum 
Gallum, quan aquesta aposta per les 
webs 2.0 i les xarxes socials s’ha fet 
més visible. A banda d’utilitzar els per-
fils abans esmentats s’han creat eines 
específiques com els blocs (festama-

jor.elprat.cat, carnaval.elprat.cat i 
gallumgallum.lacapsa.org), amb in-
formació, imatges, vídeos...

També té bloc el Pla de Foment de la 
Lectura (pladelectura.elprat.cat) i al-
guns equipaments i consells municipals 
disposen de web pròpia, com el Consell 
dels Infants (http://conselldelsinfants.

Des d’una 
aula @tic d’un 

equipament 
o bé des de 

casa, qualsevol 
lloc és bo per 

connectar-nos 
a Internet.



el prat

13
abril 10

Pàgina del 

Facebook 
dedicada al 
Carnaval del 
Prat de 2010, 
un exemple 
de xarxa social 
pratenca 
a Internet 
promoguda 
des de 
l’Ajuntament.

elprat.cat), la gent del barri de Sant Cos-
me (www.cosmepolitan.cat) o El Lloro 
(www.joves.prat.cat). Sense oblidar el 
recentment activat portal de les entitats 
del Prat (www.entitatsdelprat.cat). 
Podeu consultar les webs existents a 
través de l’apartat Altres webs del Prat 
que trobareu a l’extrem dret superior 
del portal municipal www.elprat.cat.

Enquestes per Internet

Una altra novetat ha estat la creació 
d’enquestes ciutadanes mitjançant el 
portal de participació ciutadana Con-
sensus (www.consensus.cat/elprat).

Formació en TIC

Ja fa més de cinc anys que a La Capsa 
i als centres cívics existeixen aules de 
tecnologies de la informació i la comu-
nicació (TIC), que posen a l’abast de 
la ciutadania les infraestructures i el 
software necessari per accedir la xarxa, 
accions formatives, dinamitzacions i as-
sessorament.

Préstec de portàtils

Aviat es posarà en marxa al Lloro, als 
centres cívics i al Cèntric un servei de 
préstec d’ordinadors portàtils per al seu 
ús dins els equipaments ❧

L’Ajuntament  
del Prat, al Flickr
Voleu veure les fotografies de les 
activitats que tenen lloc a la ciutat? 
Només haureu d’entrar a la pàgina web 
de l’Ajuntament www.elprat.cat i clicar 
damunt del bàner “El Prat al Flickr”. 
Si ho preferiu, també podeu accedir a 
les fotografies des de la pàgina de Flickr, 
buscant el perfil “Ajuntament del Prat”.
Altres perfils de Flickr relacionats amb les 
activitats organitzades per l’Ajuntament 
són El Prat cultura, El Prat foto, La 
Capsa, Joves.Prat i els centres cívics.

Butlletins electrònics i sms municipals
L’Ajuntament ofereix un servei de subscripció a butlletins informatius 
setmanals (que podem rebre a la nostra bústia de correu electrònic) 
i a missatges sms al telèfon mòbil (foto de l’esquerra). Us hi 
podeu subscriure a través del web municipal www.elprat.cat.
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L’hora de la solidaritat
aquestes darreres setmanes 
hem viscut amb preocupació i dolor els greus 
terratrèmols a Haití i Xile i hem compartit 
el patiment i la preocupació de desenes de 
famílies pratenques vingudes de terres sud-
americanes que vivien impotents l’evolució 
d’aquesta greu tragèdia, preocupats per 
l’esdevenir de les seves famílies i amb 
dificultats per poder-hi contactar.
però també al costat de casa, les 
greus ventades a Galícia i la costa cantàbrica 
i els espectaculars temporals d’Andalusia, 
sortosament quasi sense víctimes mortals, 
han encès els llums d’alarma de moltes 
famílies que allà hi tenen parents i amics.
Finalment, l’episodi de neu, 
que aquí al Prat ha estat poc més que 
anecdòtic, més enllà de generar un gran 
trasbals en les comunicacions i el transport 
públic i privat, però que a les comarques 
gironines ha estat un veritable caos. Des del 
grup municipal de CiU volem donar suport 
a tots els ajuntaments d’aquella zona en les 
seves justes reivindicacions.
tot plegat fa que, com dèiem al 
principi, ja quasi ningú es recorda ni d’Haití 
ni de Xile i amb prou feines dels aiguats 
d’Andalusia ni de la neu. Nosaltres volem 
aprofitar aquestes ratlles per agrair la 
generositat de moltes entitats i particulars 
de la ciutat que, una vegada més, han 
demostrat que el poble del Prat sap estar a 
l’altura de les circumstàncies.
els prop de 10.000 € recollits  
en concerts, cercaviles i altres activitats 
diverses, els més de 4.000 € que  
les parròquies han recollit per enviar  
a Càritas Internacional i les dotzenes  
de donatius anònims, en són un bon 
testimoni. Com a regidors, ens sentim 
orgullosos de servir un poble generós  
com el nostre. Moltes gràcies.

www.ciuelprat.cat

No a las multas 
lingüísticas
en el prat centenares  
de comerciantes han sido multados, 
advertidos o amenazados de multa por  
el hecho de tener rotulado su 
establecimiento y la información comercial 
sólo en castellano.  Las empresas reciben una 
notificación después de haber sido delatadas
por denunciantes anónimos y chivatos cobardes.  
No me invento nada. Les puedo 
enseñar muchas multas de ese tipo.  
El tripartito aún no se ha enterado de que 
para promocionar el catalán no hay que 
desplazar al castellano. Se ríen de la libertad 
individual y de empresa.  Les da igual que los 
comercios estén atravesando una profunda 
crisis económica motivada, en buena parte, 
por su incompetencia en la gestión pública. 
Ellos multan, niegan la totalitaria realidad 
y si te manifiestas en contra te llaman facha… 
en el ámbito educativo  
no estamos mejor. Un niño va al colegio  
30 horas a la semana, de las cuales  
sólo 2 se hacen en castellano. No son 
suficientes para saber escribir bien, 
comprender y metabolizar la gramática de 
una lengua tan útil, hablada y oficial como 
el castellano. Les da igual empobrecer 
culturalmente a nuestros hijos. No dan lugar 
a poder elegir libremente centro educativo 
y su lengua vehicular. Eso sí, el socialista 
Montilla lleva hipócritamente  
a sus hijos a un colegio privado alemán 
donde si estudian en castellano…
No nos importa defender  
en solitario este debate en el Pleno 
Municipal. También pregunté en Sesión  
de Control al Ministro de Industria sobre 
estas cuestiones. Desde el Partido Popular 
siempre plantaremos cara ante este 
nacionalismo cada vez más empobrecedor, 
sectario, provinciano y casposo.

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

El català, al seu lloc
la persecució i el desterrament 
de l’àmbit públic des dels primers borbons 
fins els 40 anys de franquisme que ha patit 
el català ha debilitat enormement la llengua 
pròpia de Catalunya. Un cop recuperada 
la democràcia a l’Estat, la feina ha estat 
lenta però efectiva.
Hem recuperat el seu aprenentatge 
a l’escola, però malgrat això avui en dia 
encara en la majoria dels àmbits públics 
el català la seva presencia es gairebé 
imperceptible. A finals dels anys noranta  
es va aprovar la Llei de política lingüística, 
que intentava garantir als ciutadans  
la informació també en català. La seva 
aplicació va ser incentivadora i persuasiva.
la Generalitat va establir un conjunt 
de subvencions durant tota una dècada  
per a aquells comerços que volguessin 
acollir-se a l’obligació legal que almenys  
el català fos la llengua del seus rètols 
i documents informatius dirigits  
als consumidors. En aquest procés, 
les institucions locals hi van contribuir.
el Consell municipal del comerç 
i el Consorci de normalització lingüística 
de la nostra ciutat han estat els encarregats 
de fer arribar als comerços les informacions 
pertinents durant tot aquest temps, tant  
als seus titulars com als professionals 
gestors. Tothom ha estat al corrent, tothom 
qui ha volgut s’ha pogut acollir a les 
subvencions per adequar-se a la legalitat.
ara només queden els irreductibles, 
aquells que enyoren temps passats, aquells 
que voldrien que el català fos una anècdota 
a la història i els grups que li donen suport. 
La feina, però, continua i hi ha encara molts 
àmbits per regular, per això estan  
en tramitació al Parlament les lleis del codi 
de consum i del cinema per garantir-ne  
una major presència.

http://blocs.esquerra.cat/joancamps



Rafael Duarte MolinaJosé García Pérez

portaveus
dels Grups
muNiCipals

el prat

15
abril 10

Jubilarse a los 67
la verdad es que nunca llegué a 
pensar que escribiría un artículo comentando 
una propuesta de incremento de la edad de 
jubilación, parecía que la tendencia natural 
de las cosas era la contraria, el reducir la 
edad de jubilación.
la jubilación y la pensión 
pública que le acompaña es, junto a la 
sanidad y la educación gratuitas, uno de los 
pilares tradicionales del estado del bienestar. 
La lucha de las fuerzas políticas y sindicales, 
muy especialmente las que se proclaman de 
la izquierda, ha consistido durante décadas 
en mejorar esos derechos y añadir nuevos 
(la asistencia social, las ayudas a situaciones 
de dependencia, etc.). Eran las fuerzas de la 
derecha las que siempre han puesto trabas a 
la ampliación de cualquier derecho social.
resulta, además, que esta medida 
no contribuye a incrementar el empleo, ya 
que se alarga la vida laboral y se disminuye 
así la renovación de la población ocupada 
por el proceso de jubilaciones.
el ajuste de las finanzas 
públicas siempre es un tema opinable y 
discutible porque hay opciones diversas. 
Por ejemplo, puede reducirse el gasto en 
pensiones o se puede optar por reducir  los 
gastos de defensa, las ayudas a las escuelas 
privadas, las inversiones ineficientes, etc. 
También se puede optar por incrementar 
los ingresos públicos aumentando el IVA 
(que nos afecta a todos sin tener en cuenta 
nuestra renta) o mediante incremento de 
impuestos que afecten a las rentas más altas.
Creo que los impulsores de esta 
propuesta deben recapacitar sobre ella y 
jamás llevarla a la práctica, no sólo por la 
evidente controversia social que provoca,
sino porque es injustificable desde una óptica 
de izquierdas, ya que va contra la tendencia 
histórica de avanzar en las conquistas 
sociales y no es, en absoluto, imprescindible 
para equilibrar las finanzas públicas.

Nuevas necesidades
en el mundo globalizado  
en el que vivimos, el entorno de las ciudades, 
también el de El Prat, ha cambiado y han 
surgido nuevas realidades: transformaciones 
del mercado de trabajo, dificultades  
para acceder a una vivienda, prolongación 
de la etapa juvenil y de la esperanza de vida, 
nuevas formas de familia…
estos cambios provocan situaciones 
que no tienen una solución inmediata,  
son retos que se deben abordar como nuevas 
oportunidades para reafirmar el modelo 
de convivencia y de bienestar que estamos 
construyendo entre todos.
el objetivo debe ser construir 
una sociedad plural y no una pluralidad 
de sociedades, trabajar por una sociedad 
cohesionada en la que la CONVIVENCIA  
es uno de los principales valores que hay  
que defender para evitar desigualdades.
las personas están en el centro  
de nuestra acción. Los socialistas queremos 
que El Prat sea un espacio  
de generación de oportunidades para todos, 
en el que podamos hacer realidad nuestro 
proyecto de vida personal y pongamos 
nuestro grano de arena para construir,  
y mantener, uno colectivo. Un entorno  
que atienda, y entienda, las necesidades 
y las aspiraciones de los y las pratenses 
para conseguir una comunidad más justa. 
Por eso hay que revisar constantemente 
las iniciativas, contrastarlas con la opinión 
de los ciudadanos, y plantear propuestas 
que ayuden a mejorar permanentemente 
su calidad de vida en todos los campos,  
especialmente en servicios sociales, 
en políticas de género, en civismo y seguridad,  
en medioambiente, educación o salud.
por otro lado, se hace cada vez  
más necesario poner el acento en propuestas 
que busquen hacernos más capaces,  
más responsables y más comprometidos 
a todos con el bien común.
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El primer diumenge de cada mes se celebren al Prat mercats de segona 
mà i d’intercanvi. Per tal de facilitar i promocionar aquesta activitat, 
el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament ha creat un bloc 
a Internet: http://www.mercatsegonamadelprat.blogspot.com/

MErcATs dE sEGonA MÀ i inTErcAnVi

Podeu veure fotos 
de la nevada al Prat, 
enviades per gent de 
la ciutat, a la portada 
del web municipal 
www.elprat.cat. 

LA nEu EMBLAnQuinA  

EL PrAT

Durant el mes de març s’han fet plantacions d’arbres en diversos 
espais municipals, sobre tot a les zones del parc del riu i del camí 
de la platja, gràcies a convenis signats entre l’Ajuntament, la 
Fundación Más Árboles, el RCD Espanyol i Clickair (actual Vueling).

PLAnTAcions ABAns dE LA PriMAVErA

Hi van participar 20 
entitats, 40 restaurants 
i comerços del Prat, 
3.000 sopes repartides 
durant la primera 
setmana, 12 sopes 
col·lectives (d’entitats) i 
16 individuals a concurs 
i 1.700 tickets de sopes 
venuts. Un èxit. Vídeo 
a www.elprat.tv

TErcEr fEsTiVAL  

dE soPEs dEL Món
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Agents cívics recorren el Prat informant els propietaris i propietàries de gossos sobre la nova normativa que 
regula els indrets on els cans poden orinar. Aquesta és una mesura prèvia a la imposició de sancions.

consciEnciAció soBrE LEs PiXArAdEs dE Gos

De manera paral·lela a la 
campanya informativa, 
l’Ajuntament ha dedicat 
un grup especial de 
l’Àrea de Manteniment 
i Serveis Urbans a la 
neteja d’orins de gossos 
per tota la ciutat. 

nETEJA d’orins cAnins



el prat

18
abril 10

El departamento de Mantenimiento y 
Servicios Urbanos ha puesto en marcha 
un programa para recolocar y sustituir 
una parte de las papeleras.

En concreto, el consistorio estudia 
reubicar algunas de ellas lejos del res-
to del mobiliario urbano, sobre todo 
de los bancos. La gente suele deposi-
tar en las papeleras los excrementos 
de los animales y a veces restos de co-
mida, lo que acaba produciendo ma-
los olores y ello molesta a las personas 
sentadas en bancos situados junto a 
las papeleras.

También se potenciará la instalación 
de papeleras cerca de los equipamien-
tos públicos con más afluencia de per-
sonas, como los centros cívicos o las zo-
nas comerciales de la ciudad. 

Mantenimiento
a fondo de las
zonas infantiles

Adiós a las semicirculares

El Ayuntamiento retirará todas las pa-
peleras de media caña (semicirculares y 
adosadas a las paredes) porque suelen 
ensuciar las fachadas de los edificios y 
la vía pública. 

El programa se ha hecho teniendo en 
cuenta las nuevas necesidades de la 
ciudadanía y coincide con la culmina-
ción de la puesta en marcha del nuevo 
servicio de limpieza viaria y recogida de 
residuos urbanos.

En El Prat hay una papelera por cada 
veinte personas, una de las tasas más altas 
del área metropolitana de Barcelona ❧

[ Luis Rodríguez ]

Video en www.elprat.tv Las papeleras semicirculares desaparecerán de El Prat.

un operario remueve la tierra de una zona infantil para que el aire y el sol la desinfecten.

También se ha puesto en marcha un 
plan exhaustivo de mantenimiento de 
los espacios de juegos infantiles, tras 
comprobar cuáles son las zonas que ne-
cesitan un trabajo más intenso.

40 espacios

Aquellas áreas con tierra deben ser ai-
readas de forma periódica. Así se pre-
tende garantizar el buen estado de las 
40 zonas de juegos infantiles que hay 
en El Prat. 

La ciudad cuenta desde el verano con 
tres nuevas áreas: en los jardines Ger-
mans Lumiére, en la plaza de la escuela 

Jaume Balmes y en los jardines de Mer-
cè Rodoreda. El plan de mantenimiento 
de las zonas infantiles se comenzó a po-

ner en marcha hace tres años ❧
Video en www.elprat.tv

[ L.R. ]

Plan para reubicar las
papeleras de la ciudad

Se colocarán donde sean más útiles y molesten menos
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Los perros deben 
estar censados  
y llevar chip
Así es más fácil hacer el seguimiento sanitario del 
animal o detectarlo en caso de pérdida o abandono

Todos los perros de El Prat deben llevar 
el chip identificador y estar censados 
en registro del Ayuntamiento. Sin em-
bargo, todavía son muchas las personas 
propietarias de perros que confunden 
ambos mecanismos.  Por un lado, el 
chip, que es incorporado al animal por 

el veterinario habitual, es un mecanis-
mo que registra la mascota en el listado 
del Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya. De hecho, el Ayuntamiento 
y el Col·legi de Barcelona han firmado 
un convenio para que las personas que 
identifiquen y censen correctamente a 

su perro tengan un descuento de 20 € 
en la colocación del microchip (más in-
formación en el departamento de Salud 
Pública y Consumo del Ayuntamiento, 
tel. 933790050)

Por el otro lado, el censo municipal es 
el que garantiza que la información más 
importante sobre el animal, como los 
datos de la persona propietaria, pueda 
ser gestionada por el Ayuntamiento. 

Ambas herramientas son claves para 
detectar al perro en caso de pérdida o 
de abandono, así como para poder ha-
cer un seguimiento sanitario de los pe-
rros, por ejemplo las vacunaciones.

Ordenanza renovada

Tal como se informó en el número de fe-
brero de esta revista, la Ordenanza muni-
cipal de tenencia de animales de compa-
ñía se ha reformado recientemente para 
promover el respeto a la mascota, preser-
var sus derechos y establecer las obliga-
ciones de las personas propietarias ❧

[ Laura Quinto ]

Quien identifique  
y cense correctamente 
a su perro tendrá un 
descuento de 20 € en la 
colocación del microchip

dEscuEnTo En EL MicrocHiP

La gran mejora  
de la ordenanza  
de tenencia de animales 
es garantizar sus derechos 
y su protección 

ProTEJEr AL AniMAL

Todos los perros, sean de la raza que sean, deben de ir con correa por la calle.
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Mil aparatos de teleasistencia

Un millar de personas de El Prat de 
Llobregat mayores de 65 años ya dis-
ponen en su casa del servicio de telea-
sistencia domiciliaria, un sistema que 
las conecta las 24 horas del día a una 
central de emergencias.

Cada usuario/a lleva colgado un pe-
queño aparato con un botón que pue-
de pulsar en en caso de necesidad.  Este 

servicio favorece su seguridad y hace 
un seguimiento y acompañamiento a 
las personas que se encuentran en si-
tuación de riesgo por factores de edad, 
salud o dependencia, acudiendo, si es 
necesario, el propio domicilio. 
Las principales personas destinatarias 
del servicio son las mayores o discapaci-
tadas que viven solas permanentemen-

te o durante gran parte del día, o bien 
que viven con otras personas de edad 
avanzada o con discapacidad.

Hasta ahora, unas 1.300 personas de El 
Prat ya han disfrutado de este servicio 
que, desde el año 2005, ha pasado de 60 
aparatos en funcionamiento a 1.000 ❧

[ Marta Pérez ]

El servicio impulsado por los Servicios Sociales llega a las mil personas usuarias

Es un dispositivo de 
atención inmediata ante 
situaciones de crisis, caídas, 
emergencias sociales, 
sanitarias o de la vivienda

¿Qué Es LA TELEAsisTEnciA?

En los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento (93 379 00 50). 
Se priorizan aspectos como 
vivir solo/a, la dependencia, 
la discapacidad y la edad

¿cóMo consEGuirLA?

Gracia 
Cuadrado, con 

el collar de 
teleasistencia 

en su casa 
de El Prat. La 
podemos ver 

en un video 
en www.
elprat.tv.
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El nou Servei d’informació i atenció a 
les dones, el SIAD, funciona des del 22 
de març i compta amb un equip multi-
disciplinari que inclou una psicòloga i 
una advocada. 

El Prat ha estat una ciutat pionera en la 
posada en marxa de recursos d’atenció 
específica a les dones. Un exemple n’és el 
Servei jurídic d’assessorament a dones, 
que ha complert 17 anys en funciona-
ment. No tots els municipis, però, comp-
taven amb aquest tipus d’atencions, per 
la qual cosa la Llei del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista, aprova-
da el 2008, va incloure la obligatorietat 
de posar en marxa serveis d’atenció a 
dones que pateixin discriminacions.

Al Prat, aquest servei ha pres forma en 
el SIAD, que permet unificar els serveis 
oferts fins al moment a la ciutat i, a la ve-
gada, diversificar els camps d’actuació 
oferint tot tipus d’assessorament psico-
lògic i jurídic.

A les Cases d’en Puig

El SIAD, ubicat a les Cases d’en Puig, dis-
posa d’un equip multidisciplinari de pro-
fessionals, format per una coordinadora, 
una psicòloga i una advocada que ate-
nen tot tipus de consultes relacionades 

una dona, atesa al nou servei d’informació i atenció, a les cases d’en Puig.

Nou servei
d’atenció
a les dones

Amb una psicòloga
i una advocada

amb les dones, fent una especial atenció 
a aquelles qüestions relacionades amb 
les discriminacions de gènere i les diver-
ses formes de violència masclista.

El servei està obert al públic els di-
marts i dimecres al matí, de 9 a 15 h, 
i els dimarts i dijous, de 15.30 a 18 h. 
L’atenció personalitzada es fa, prefe-
rentment, amb cita prèvia, trucant al 
telèfon 933 790 050. Tot i que el SIAD 
atén qualsevol demanda d’urgència, 
és preferible demanar cita prèvia per a 
una millor atenció ❧

Vídeo a www.elprat.tv

[ Ariadna Castillo ]

Dia de les Dones

Amb motiu del 8 de març,  
Dia Internacional de les Dones, 
l’Ajuntament i les entitats locals van 
organitzar una trentena d’activitats, 
entre elles una caminada popular 
i tallers sobre temes com ara la 
diversitat del cos femení o l’accés  
a Internet. L’acte central es 
va celebrar el mateix dia 8 amb 
la lectura del manifest 
institucional al Teatre Modern  
i l’actuació del col·lectiu Nosotras.
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Sabors 
i olors
per a la
bona vida

El Prat celebra, del 8 a l’11 d’abril, la terce-
ra edició de les jornades gastronòmiques 
del Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, 
amb la col·laboració de diverses entitats.

Hi haurà xerrades, tallers i espectacles 
per a grans i petits, visites guiades (al 
mercat, a la fàbrica Damm...), cinema, 
literatura, exposicions d’art... tot al vol-

Una immersió al món de la gastronomia

tant de la gastronomia. Les jornades se 
centren enguany en dietes alternatives 
i ecològiques, tot mantenint com a eix 
central el caràcter mediterrani i autòc-
ton dels productes. Combinen moder-
nitat amb tradició, salut amb bona ali-
mentació. 

Quatre dies per descobrir nous sabors 
i olors i aprendre noves tècniques i ten-
dències ❧

[ Redacció ]

Les jornades ens ofereixen 
quatre dies per gaudir de 
la gastronomia en el sentit 
més ampli de la paraula

GAudir dE LA BonA TAuLA

Els més petits i petites  
també tenen el seu espai 
en aquestes jornades amb 
tallers i espectacles infantils

AcTiViTATs PEr ALs infAnTs
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Les famílies que vulguin plaça per al 
curs vinent a les escoles bressol muni-
cipals Sol Solet, El Cabusset, La Granota 
i La Blaveta (en construcció) i a la  llar 
d’infants Dumbo, de la Generalitat, ho 
han de demanar abans del 14 de maig. 

La inauguració, durant el primer tri-
mestre del curs, de La Blaveta, incremen-
ta fins a 443 l’oferta de places públiques 
de 0 a 3 anys per al curs 2010-2011. A 
més, al Prat hi ha 6 centres privats que 
sumen més de 350 places.

Les gestions, a l’OME

La preinscripció només es pot fer a 
l’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME), instal•lada a l’OIAC (Oficina 
d’Informació i Atenció Ciutadana), a la 
planta baixa de la Casa de la Vila (pl. de 

Matrícula als
ensenyaments
postobligatoris

la Vila, 1), del 3 al 14 de maig, de dilluns 
a dijous de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 19 h, i 
el divendres de 9.30 a 14 h. Cal demanar 
cita prèvia a l’OME però no abans d’haver 
rebut a casa una carta amb la informació 
del procés de preinscripció.

Totes les famílies del Prat que sol·licitin 
plaça a qualsevol dels quatre centres 
públics tindran una única puntuació de 
30 punts per domicili familiar, atès que 
la nostra ciutat és zona única pel que fa 
a educació de 0 a 3 anys.

Les famílies amb un infant nascut en 
2008, 2009 o en els tres primers mesos 
de 2010 rebran a casa una carta de 
l’OME amb tota la informació ❧

Tota la informació a l’apartat Viure/Educació 

de www.elprat.cat
una nena a La Granota. El curs vinent entrarà 
en funionament La Blaveta.

Per al Batxillerat i Formació professio-
nal de grau mitjà, cal fer les sol·licituds 
del 10 al 21 de maig (per Internet, hi ha 
temps fins a les 24 h del 20 de maig). La 
matrícula va de l’1 al 7 de juliol.

Per a la Formació professional de grau su-
perior, cal fer les sol·licituds del 25 de maig 
al 4 de juny (per Internet, fins a les 24 h del 3 
de juny). Matrícula: de l’1 al 7 de juliol.

Per als Programes de qualificació pro-
fessional inicial (PQPI-PTT i PQPI-FIAP) 
cal presentar les sol·licituds del 10 al 
21 de maig. Si es fa per Internet, hi ha 

temps fins a les 24 h del 20 de maig. La 
matrícula va del 2 al 10 de setembre.

En educació de persones adultes, preins-
cripció del 16 al 23 de juny (per Internet, 

fins a les 24 h del 22 de juny). Matrícula: 
del 2 al 8 de setembre ❧

Tota la informació a www.elprat.cat.

Preinscripció a
les escoles bressol

Cal fer els tràmits abans del  14 de maig

un alumne de formació professional en un centre del Prat.
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Rosa Ribas (Viveversa). 
Un nou cas de la comissària 
Cornelia Weber-Tejedor. La 
pratenca Rosa Ribas torna a vestir 
de gènere negre la ciutat de 
Frankfurt al voltant, en aquest 
cas, del món de la publicitat.

con Anuncio  >>

llibres prateNCs per saNt jordi

Joan Lluís Ferret i Pujol. 
Després de la Guerra Civil hi havia 
serioses dificultats per cobrir llocs 
de treball tècnics amb persones 
qualificades. La Seda va decidir 
encarregar-se ella mateixa de 
la formació dels seus tècnics, 
creant una escola l’any 1949. 

L’EscoLA d’APrEnEnTs dE “LA 
sEdA dE BArcELonA”, forJAdorA 
dE Tècnics (1949-1971)  >>

Vicenç Tierra (Edicions 
del Llobregat)
Novel·la que recull la història de 
Clara, la dona d’un diplomàtic 
que, a més de participar en 
la vida del seu marit, amb 
totes les obligacions que 
comporta, es resisteix a deixar 
de banda la seva pròpia.

LA MuJEr dEL cónsuL  >>

Francesc Miralles  
i Purificación Hernández. 
(Empúries).
Nou treball de la 
il·lustradora pratenca. 

LA MikA A LA GrèciA  
cLÀssicA  >>

Joan Lluís Ferret i Pujol. 
Entre 1936 i 1959 l’aviació va 
estar molt lligada a la influència 
militar geoestratègica. Ferret 
en fa un estudi de les diferents 
èpoques: des de la Guerra fins a la 
influència americana i la creació 
de l’aeroport transoceànic.

L’AViAció i EL PrAT dE 
LLoBrEGAT (1936-1959)  >>

Ajuntament del Prat.
Aportacions a la col·lectivitat per 
part de les dones grans del barri de 
Sant  Cosme. Idees i reflexions per 
millorar l’entorn i la convivència.

donEs sÀViEs dE sAnT cosME: 
diÀLEGs PEr  LA conViVènciA  >>

E.P. Aycart. (www.amazon.com)
Amb aquest pseudònim, la 
pratenca Elena Puig publica 
el primer volum d’una saga 
escrita en anglès. Es tracta d’una 
novel·la romàntica paranormal 
protagonitzada per  una xef 
de sushi i un poderós humà 
descendent de Titans. 

TiTAn nATion  >>

Us presentem una selecció d’alguns llibres escrits per persones 
del Prat durant el darrer any, o bé que parlen de la nostra ciutat, 
perquè els tingueu presents de cara al Sant Jordi que s’acosta

Ensayo històrico, del Pare 
Andreu de Palma. Edició facsímil 
(Col·lecció de textos locals, nº 9). 
Reedició del primer llibre 
dedicat a la història de la nostra 
ciutat, publicat el 1958. L’autor 
va dividir el treball en dues 
parts, que va anomenar: de la 
vida parroquial i de la vida cívica.

PrAT dE LLoBrEGAT  >>
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Carlos Sabarich (www.
bubok.com)
Vint-i-un relats que s’inicien amb 
aquesta Sonrisa en Florencia, 
un relat ple de fascinació i 
agraïment a la bellesa de la 
ciutat italiana. A En el pozo, en 
canvi, és l’horror el que preval. 
La història d’un nou Càndid, 
dos ancians davant la vida... són 
altres històries d’aquest llibre. 

sonrisA En fLorEnciA  
y oTros rELATos  >>

Joan Marimón. (Octaedro)
Introducció sobre teoria de guió 
clàssic, transcripció del guió de 
la pel·lícula del mateix nom i un 
relat de totes les modificacions 
que ha experimentat el text 
original des dels assajos amb 
els actors fins al muntatge.

PAcTAr con EL GATo  >>

Erik Carrión (Ebook).
Més de vint monòlegs d’humor, 
anuncis impossibles, notícies 
noticioses, lleis de Murphy… 
La idea d’aquest llibre va sorgir 
després de fer coma professor en 
un taller de monòlegs d’humor.

QuiEn ríE EL uLTiMo  >>

Bernardo Ruiz (autoedició)
Un vell milionari rep d’un amic 
acabat de morir un llibre que 
li promet la immortalitat.

EL MEJor Más ALLá  >>

Emilio Muñoz Gómez 
(Círculo rojo)
Antologia poètica i debut 
literari d’aquest pratenc 
nascut a Almeria l’any 1985.

EsBozos dE soLEdAd  >>

Josep Ferret i Pujol. (Rúbrica). 
Conegut també com a Quimet del 
Molí, fou un dels més polifacètics 
pratencs del segle XX. Va cultivar 
la literatura catalana i castellana, 
el periodisme i el folklore català. 
Fou un actiu propagador de 
la sardana i la fotografia, però 
també de la tècnica aeronàutica. 

JoAQuiM cABAné i EL sEu 
coMBAT PEr LA cuLTurA  >>

Pere Baltà.
Recull a tot color de 
centenars de fotografies que 
reflecteixen la intensa activitat 
desenvolupada per l’organització 
a multitud dels barris 
d’al·luvió d’arreu del Principat, 
especialment de l’entorn 
metropolità de Barcelona. 

LA rodA. 30 Anys! PorTAr LA 
cuLTurA ALLÀ on LA ciuTAT  
cAnViA EL sEu noM  >>

Mercè Lajara (Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat)
El llibre planteja una 
orientació sobre l’eticitat de 
les intervencions genètiques 
per tal de preservar la 
dignitat de la persona i 
mostra la necessitat d’un 
diàleg interdisciplinari 
en aquesta matèria. 

LA iMATGE dE L’HoME  
i EL GEnoMA HuMÀ  >>
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L’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç 
de l’Ajuntament del Prat ofereix cursos 
formatius de manipulació d’aliments 
des de novembre de 2004.

Les empreses del sector alimentari te-
nen l’obligació legal de formar la seva 
plantilla en qüestions d’higiene alimen-
tària en funció del lloc de treball que 
ocupi cada treballador/a.

Són manipuladores d’aliments les 
persones que, per la seva activitat, te-
nen contacte directe amb els aliments 
durant la seva preparació, fabricació, 
transformació, elaboració, envasat, em-
magatzematge, transport, distribució, 
venda, subministrament i servei.

Per a la realització d’aquets cursos, 
l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç 
ha signat un conveni amb el Laboratori 

Tecnologia
per millorar
l’empresa

Doctor Oliver Rodés, empresa autoritza-
da per la Generalitat. Els cursos ofereixen 
formació teòrica presencial, material di-
dàctic i convocatòria d’examen (test).

Certificat oficial

Les persones que superen la prova re-
ben un Certificat oficial de formació 
d’higiene alimentària per a manipulació 
d’aliments. Es fan cursos genèrics de tres 
hores a 30 € per persona, i cursos especí-
fics del sector carni de 6 hores a 65 €.

Les persones interessades a rebre 
aquesta formació s’han d’inscriure al 
Centre de Promoció Econòmica, c. de les 
Moreres, 48, tel. 934786878, aceves@el-
prat.cat, i demanar per Elvira Aceves ❧

[ Elvira Aceves ] imatge d’un dels cursos.

Aspecte de la jornada.

A fi de presentar solucions de software 
per a les empreses, les instal·lacions 
d’A58 Centre de Negocis han acollit la 
jornada de difusió tecnològica “Gestió 
de fabricació amb Microsoft Dynamics 
AX”, organitzada per Iniker Software.

Iniker Software és una consultoria 
ubicada al Parc de Negocis Mas Blau 2 
que adreça els seus serveis a les empre-
ses de fabricació i logística, en l’àmbit 
de l’automatització dels processos de 
gestió, amb ajuda de tecnologies de la 
informació. La jornada s’emmarca en 
el conveni de col·laboració entre l’Àrea 

de Promoció Econòmica i Comerç de 
l’Ajuntament i A58 Centre de Negocis 
per difondre aplicacions tecnològiques 
entre el teixit empresarial del Prat per 

millorar-ne la capacitat d’innovació i la 
competitivitat ❧

[ E.A. ] 

Cursos formatius de
manipulació d’aliments

Els organitza l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç
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La Policia
s’apropa
al comerç

un policia local i una comerciant omplen una fitxa de seguretat.

Agents de l’equip de proximitat de la 
Policia Local estan anant aquests dies 
pels establiments comercials del Prat, 
on es donen a conèixer, xerren amb el 
o la comerciant, i omplen una fitxa de 
seguretat amb dades de l’establiment, 
del titular i de la persona o persones de 
contacte.

Aquestes dades s’introdueixen en un 
programa informàtic, sotmès a la Llei de 
protecció de dades, i permetran actuar 
ràpidament davant de qualsevol inci-
dència que pugui passar al comerç, es-
pecialment fora dels horaris d’obertura 
al públic. En cas d’algun incident es 
podrà localitzar immediatament a la 

Es registren les dades
de contacte de la botiga
per actuar ràpidament
en cas de necessitat

persona responsable de l’establiment. 
També, a través del correu electrònic, la 
Policia Local podrà informar els i les co-
merciants de qualsevol cosa que pugui 
interessar-los, com campanyes que es 
posen en marxa, consells de seguretat, 

etc.  Alhora, des de les botigues es po-
den posar en contacte amb la Policia Lo-
cal per fer consultes, queixes o suggeri-
ments a través del correu policialocal@

elprat.cat. Per a requeriments urgents, 
millor trucar al telèfon 092 ❧



David Torrent i Maria Botam,  
creadors del grup ‘El Prat,  
el meu lloc al món’ a Facebook

“Sempre  
és millor 
sortir amb 
els amics que 
trobar-los  
a través  
de la 
pantalla”

“El Prat de Llobregat és el meu lloc al món, 
per les seves festes, per la seva gent...”. 
Així és com descriuen, la Maria i el David, 
el grup que varen crear a Facebook fa 
uns mesos i que ja compta amb quasi 
1.000 seguidors. En aquest espai la 
gent del Prat comparteix l’orgull de 
sentir-se pratenca, recomana activitats, 
denuncia el que no li agrada i explica 
la vida del seu poble-ciutat: el Prat.
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Maria Botam té 14 anys i David Torrent en té 
17. Ella estudia tercer d’ESO a l’institut Secre-
tari Coloma de Barcelona i ell està acabant el 
batxillerat al Baldiri Guilera del Prat. Formen 
part d’una generació que ja ha nascut amb 
els ordinadors i, sobretot, amb Internet. Per 
a ells, aquestes eines formen part de la seva 
manera habitual de comunicar-se, estudiar, 
treballar, viure... És per això, que han utilitzat 
la xarxa social més popular, Facebook, per 
comunicar i compartir el seu entusiasme per 
la nostra ciutat. 

Com se us va acudir crear el grup?
-Maria: Em va sorprendre que no estigués creat 
i vàrem pensar que valia la pena fer-ho, perquè 
la gent que pensa com jo comparteixi els seus 
pensaments. M’ha sorprès molt que s’hi hagi 
apuntat tanta gent en tan poc temps.
-David: Fer un grup al Facebook és tan fàcil, 
que ho vàrem fer, i jo convido els meus amics a 
fer-se’n fans, i així anirem creixent.

Quina és la vostra vinculació amb el Prat?
-Maria: Jo sóc de Barcelona, visc a Gràcia i co-
nec el David i els seus cosins, que viuen al Prat, 
de les vacances d’estiu. Tots estiuegem a Roda 
de Barà i allà ens hem fet amics. Durant la Festa 
Major del Prat, el David em convida a casa seva 
i passo aquí els dies de festa. M’ho passo molt, 
molt bé. Les festes estan molt ben organitzades, 
els concerts són bons, hi ha molt bon ambient 
i és molt divertit. És molt diferent que a Barce-
lona. Aquí vas pel carrer i el David va saludant 
molta gent que es va trobant..., és més com un 
poble. N’he parlat tan bé als meus amics de Bar-
celona, que s’han afegit a venir. Vaja, que m’he 
mig enamorat del Prat!
-David: Sí, els concerts de la Festa Major estan 
molt bé, encara que aquest any no m’ha agradat 
gaire on estaven col·locats. Ja sé que és per les 
obres de la plaça de Catalunya, però espero que 
els escenaris tornin al seu lloc.

Què hi ha a les pantalles dels vostres ordi-
nadors quan els obriu?
-Maria i David: Facebook, Messenger i YouTu-
be. Amb aquest tres programes trobes a tothom, 
escoltem música, compartim temes...

No us treu molt temps d’estudi?
-Maria: La veritat és que sí, t’has de controlar, 
perquè comences i passen les hores volant.
-David: Sí, pot passar, però també ens va bé 
per desconnectar una mica. Quan em canso 
d’estudiar, vaig una estona a l’ordinador.

Un altre perill que hi veiem els més grans 
és la possibilitat que us tanqueu a casa i 
preferiu l’ordinador a les relacions direc-
tes amb els amics. Com ho veieu?
-Maria: Penso que no passa res. La gent amb 
qui et relaciones cada dia al col·legi i al barri 
ja la trobes sovint. El que passa és que a través 
d’Internet també et relaciones amb gent que, 
normalment, no tens tan a prop teu. 
-David: Amb els amics, és millor sortir-hi que 
no pas estar-hi connectats. Només quan haig 
d’estudiar o fa mal temps, que no puc sortir, lla-
vors els trobo amb l’ordinador.

Com utilitzeu l’ordinador a l’hora d’estudiar?
-Maria: Al meu institut tenim un programa pro-
pi que connecta els “profes” amb nosaltres, hi 
fem els deures, podem consultar-hi dubtes que 
tenim, hi resolem els exercicis i hi fem concursos. 
Treballem molt a través d’Internet.
-David: Al meu institut fem servir la pissarra elec-
trònica, que ens facilita el fet de penjar apunts a 
Internet, però no hi fem gaire cosa més. Jo, per-
sonalment, utilitzo l’ordinador per connectar-me 
amb els meus companys a través de l’Skype. Es-
tem cadascú a casa seva, però podem compar-
tir resolucions dels problemes, fer-nos consultes 
mentre fem els deures..., és molt útil. 

Teniu d’ordinador a la vostra habitació?
-Maria: No. A casa hi ha dos ordinadors que 
compartim tots, els pares i el meu germà. A 
l’habitació només hi vaig a estudiar i a dormir.
-David: Tinc ordinador propi, però no a l’habitació. 
La meva mare no ho vol, perquè així controla mi-
llor el que faig. A mi ja em va bé així. 

Sou conscients que quasi sempre esteu 
connectats a través d’algun aparell?
-David: Sí, la meva àvia ja m’ho diu!
-Maria: Sí, però jo el mòbil només el faig servir 
com a telèfon. Va molt bé perquè així els pares 
sempre poden tenir contacte amb nosaltres.

Us imagineu un món sense Internet?
-Maria: És difícil. Ara amb Google podem bus-
car informació amb rapidesa i molt fàcilment. La 
mare m’explica que ella havia d’anar a buscar-la 
a les enciclopèdies i després escriure-ho... És una  
sort tenir tot això.
-David: Costa d’imaginar.

Si voleu formar part del grup “El Prat, el meu lloc 
al món”, entreu a: www.facebook.com ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Maria: “La gent amb 
qui et relaciones cada 
dia ja la trobes sovint. 
A través d’Internet 
també et relaciones 
amb gent que no tens 
tan a prop teu”

David: “Tinc ordinador 
propi, però no a 
l’habitació. La meva 
mare no ho vol, 
perquè així controla 
millor el que faig.”

  Maria: “Em va 
sorprendre que no 
estigués creat i vàrem 
pensar que valia la 
pena fer-ho, perquè la 
gent que pensa com 
jo comparteixi els 
seus pensaments.”
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L’esport pratenc celebra
la seva festa anual

La tradicional gala amb sopar de les 
darreres edicions de la Nit de l’Esport 
passava enguany a ser un acte, lleuger 
i auster, centrat en el repartiment dels 
guardons. I si anteriorment s’havia ce-
lebrat al Sagnier i els últims anys al pa-

velló Joan Busquets del CEM Estruch, 
enguany es feia al Teatre Modern.

La Nit premia i reconeix els i les millors 
esportistes, tècnics/es i equips de la 
temporada 2008-2009, segons la decisió 
d’un jurat integrat per representants de 

les entitats, de les associacions de pares 
i mares, dels mitjans de comunicació lo-
cal i de la regidoria municipal d’Esports. 

Els “grans premis” reconeixen als mi-
llors esportistes masculins i femenines 
majors de 16 anys.

La 24ena Nit de l’Esport, celebrada el 19 de març passat, ha canviat de format, ara 
més lleuger i auster, i també de seu: ha passat del CEM Estruch al Teatre Modern

foto “de familia”, amb tots els premiats i premiades dalt de l’escenari del Teatre Modern.
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Javier Rodríguez Guerrero, patinador 
del Patí Delta, resultava escollit millor 
esportista pratenc de 2009, quan va 
aconseguir l’or als 10.000 i 15.000 me-
tres als campionats de Catalunya en 
pista, a més de fer un bon paper en els 
d’Espanya.

En noies, el guardó va ser per a l’atleta 
del Pratenc AA Sara Gómez, que va 
aconseguir l’or al Campionat d’Espanya 
júnior en triple salt en pista coberta, i els 
campionats de Catalunya de la mateixa 
modalitat tant en pista coberta com a 
l’aire lliure ❧ 

Vídeo a www.elprat.tv

[ Després de passar pel Sagnier i 
per l’Estruch, la Nit de l’Esport s’ha 
celebrat enguany al Teatre Modern.
 
[ En un context de crisi com l ‘actual, 
la Nit de l’Esport va ser més austera 
i va prescindir del tradicional sopar.

[ Els èxits aconseguits per esportistes 
locals posen de manifest el bon 
nivell de l’esport a la nostra ciutat.

La festa es renova

Millor esportista masculí  
major de 16 anys
Javier Rodríguez Guerrero (patinatge)
Daniel Martínez Ramírez (taekwondo) 
Toni Texeira Muñoz (futbol) 
 
 
Millor esportista femenina  
major de 16 anys
Sara Gómez Barrena (atletisme) 
Tamara Good (taekwondo) 
Jenifer Salguero Ruiz (patinatge)
 
 
Millor esportista masculí  
menor de 16 anys
Francesc Martín Folch (taekwondo)
Arnau Castellanos Arjona (taekwondo) 
Rafa Barneto (karate)
 
 
Millor esportista femenina  
menor de 16 anys
Dácil Rodríguez Mayor (atletisme)
Milagros Ayelen (gimnàstica rítmica)
Lucía Lozano Muñoz (patinatge)
 
 
Millor esportista masculí menor  
de 16 anys participant en Jocs Escolars
Jonay Rodríguez (atletisme)
Carlos Roldán (atletisme)
 
 
Millor esportista femenina menor  
de 16 anys participant en Jocs Escolars
Núria Muñoz Perramon (rítmica)
Ana Martos Guillamet (rítmica) 
Raquel Gras (atletisme)
 
 
Millor equip participant  
en Jocs Escolars
CE Rítmica Prat (conjunt infantil)
AMPA Joan Maragall (benjamí A) 
AMPA Mare de Déu del Carme (bàsquet infantil)
 
 

Millor equip en trajectòria  
de temporada
CF Unificación Prat (femení)
CE Rítmica - Cadet 
CB Prat - Senior B Masculí
 
 
Millor entitat esportiva  
en la promoció esportiva
Club Esportiu APMIB-CAT 
Club Natació Prat 
AE Bàsquet Pratenc
 
 
Millor AMPA i/o Centre d’ensenyament 
en promoció esportiva
AMPA Mare de Déu del Carme 
AMPA Charles Darwin 
AMPA Baldiri Guilera

 

 

Millor tasca tècnica
Jaume Vilà (atletisme)
Jorge García Curiel (natació)
José Mestre 
 
 
Millor esportista  
amb discapacitat física o psíquica
Víctor Villanueva Garrido 
Vicente Rodríguez Bonilla 
Sandra Ramírez Martínez

 

 

Mencions especials
Jordi Martínez de Marsany (UEC del Prat) 
L’Esplai Esport i Salut 

Guanyadors/es i nominacions 
 

(guanyadors/es, en negreta)

pepa badell



publiCitat



Flaix esports
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La Duatló del Prat, una de les primeres proves del 
campionat, va aplegar més de 400 participants de 
tot Catalunya al camí de la platja i al parc Nou.
Vídeo a www.elprat.tv

duATLó

El Complex Esportiu Municipal Estruch ha acollit 
una classe mestra sobre com aprofitar les tasques 
quotidianes a la llar per a mantenir-nos en forma.

BEnEsTAr A cAsA

El Club Hoquei Prat no passa pel seu millor moment. 
Amb només un equip competint, està aconseguint fer 
un campionat prou meritori a la Segona Divisió.
Vídeo a www.elprat.tv

HoQuEi

La Asociación 
Española contra 
la Muerte Súbita 
José Durán (AEMS) 
ha entregado a la 
Associació Esportiva 
Prat un desfibrilador 
(aparato electrónico 
portàtil que trata 
la parada cardíaca). 
En la foto, José 
Durán, presidente 
de la AEMS, el doctor 
Josep Burgada y Luis 
Quiñonero, presidente 
de la AE Prat.
Vídeo a www.
elprat.tv

dEsfiBriLAdor  
PArA LA AE PrAT
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CiNema Capri

Los hombres que miraban 
fijamente a la cabras
[ Director: Grant Heslov
[ Guió: Peter Straughan, a partir  
d’una història de Jon Ronson
[ Fotografia: Robert Elswit
[ Música: Rolfe Kent
[ Intèrprets: Ewan McGregor, George 
Clooney, Jeff Bridges, Kevin Spacey, 
Rebecca Mader, Robert Patrick, 
Stephen Lang, Glenn Morshower

Se non è vero...
Obi Wan i l’exèrcit jedi a la guerra de l’Iraq

Un periodista, a qui acaba de deixar la 
dona, va a l’Iraq com a corresponsal de 
guerra. Allà hi descobrirà una estranya 
unitat militar i participarà en una missió 
secreta.

Una sortida d’amics

Entre projecte i projecte, George Cloo-
ney i el seu amic Grant Heslov van or-
ganitzar una sortida al desert de Mèxic 
i van convidar un grapat d’amics, Jeff, 
Ewan, Kevin... S’ho van passar d’allò més 
bé i van decidir filmar la seva excursió 
perquè tothom en pogués gaudir. To-
thom menys la crítica, que s’ha acarnis-
sat amb la pel·lícula.

En realitat, si mirem el film sense preju-
dicis, tot plegat no és tan profund. Es trac-
ta de fer una comèdia sobre el militars, i 
de passada, deixar anar una certa crítica 
al militarisme, sense massa estridències.

Els perills de les drogues

La unitat militar utilitza els poders men-

tals com a armes, s’entrena prenent àcid 
i altres al·lucinògens, canvia els unifor-
mes per túniques i flors i es deixa els 
cabells llargs. Són un exèrcit  jedi i qui 
el descobreix és Ewan McGregor - Obi 
Wan (aquest acudit si que era fàcil!).

Basada en fets reals

I, a sobre, sembla ser que aquesta estu-
pefaent unitat va existir de veritat, si hem 
de creure el treball d’investigació de Jon 
Ronson, entrevistes a veterans incloses. 
Com es diu en italià, “se non è vero, è ben 
trovato” (si no és cert, està ben trobat).

El resultat és una pel·lícula de baix 
pressupost, amb gags afortunats i altres 
massa tòpics, flash backs divertits i un 
ritme irregular resultat d’una direcció 
poc competent, però amb un grapat 
de magnífics actors, que per ells sols ja 
paga la pena l’entrada, sobretot Bridges 
i Clooney ❧

[ Marga Gómez ]

algú del 
prat  
et recomana  
un llibre

Tortilla Flat

[ John Steinbeck 
[ Editorial Cruïlla
[ Barcelona, 2007
[ www.steinbeck.org

“Pren un quilo de llegenda 
artúrica per a la massa i, per 
al farcit, l’atrotinat barri dels 
“paisanos” de Monterey 
(Califòrnia), just després de 
la Gran Guerra. Al mateix 
bol hi afegeixes un bon raig 
de fidelitat als amics, un 
bocí d’honor mediterrani 
(per al règim), uns gramets 
d’anarquia ben entesa, i amor 
a la providència a discreció. 
Remena-ho tot amb força 
mala bava i posa-ho al forn 
a la màxima temperatura 
lectora. Per beure, vi barat 
de garrafó i... que vagi 
de gust la Tortilla!” ❧

[ Pere Ventura,  
secció d’Educació  
de l’Ajuntament ]



el prat

36
abril 10

Una alimentació adequada ens ajuda a 
prevenir l’aparició de malalties cardio-
vasculars, les relacionades amb la cir-
culació, la pressió arterial i el funciona-
ment del cor. La dieta mediterrània, que 
inclou moltes verdures, fruites i pocs 
greixos saturats, és un bon exemple 
d’alimentació cardiosaludable.
[ Consells generals. Limitar la 

quantitat de calories consumides. Mo-
derar el consum d’alcohol. Augmentar 
el consum d’aliments rics en fibra. Re-
duir la sal. Evitar els greixos animals. Evi-
tar els aliments industrials. Augmentar 
els aliments amb “greixos bons”, com l’oli 
d’oliva, el peix blau i els fruits secs. Beure 
molta aigua. Cuinar sempre amb oli 
d’oliva. Evitar els fregits (millor la planxa, 
el forn o el vapor). Retirar el greix de la 
carn i la pell de les aus abans de cuinar.
[ Aliments recomanats. Oli 

d’oliva, peix (especialment el blau), aus 
(com el nostre pota blava), verdures i 
hortalisses, fruita, llegums, i pa, cereals i 
pasta integrals.
[ Menjar amb moderació. Ve-

della, conill, llet desnatada i derivats, 
ous, mariscos, fruits secs, cafè, pa i pasta 
blanca.
[ Cal evitar. Sal, begudes alcohòli-

ques, refrescos, porc i els seus derivats, 
xai, llet sencera i derivats, derivats de 
l’ou, margarines, pastisseria  industrial, 

xocolata, llaminadures, menjar precui-
nat.

Una alimentació equilibrada, mantenir 
un pes adequat, no fumar i fer exercici 
suau, com les rutes saludables del Prat, 
ens mantindran “cardiosaludables” ❧

L’amanida, un plat saludable.

Al Prat 
FEM EL PAS
cap a una
alimentació
saludable
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Associació 
Gastronòmica 
Cultural  
Les Escarxofes 
del Prat
[ c/ del Centre, 33 (Centre Artesà)
[ www.escarxofes.cat

Membres de l’entitat, fent ostentació de l’escarxofa del Prat, al pati de l’Artesà.

Cultura i gastronomia local
a l’ombra de l’escarxofa
Aquesta associació de recent constitució està oberta a qualsevol projecte 
que tingui a veure amb la cultura i amb la cuina tradicional pratenques. 

Aquesta entitat, formada per més de 70 
associats i associades, vol potenciar el 
producte local i autòcton pratenc i el de 
la comarca del Baix Llobregat: les escar-
xofes, els melons, les verdures i l’aviram 
raça Prat. Van voler crear la primera as-
sociació gastronòmica al Prat per poder 
col•laborar en totes les activitats i actes 
de la ciutat vinculats amb la gastrono-
mia, així com per fomentar un interès lo-
cal per la nostra cuina mediterrània, mit-
jançant cursos, demostracions, xerrades, 
trobades gastronòmiques, excursions, 
festes populars... 

Ja fa un parell d’anys que col·laboren 
amb l’Escarxofa and Jazz, que organitza 

La Capsa. Fan el dinar juntament amb 
l’Artesà (enguany prepararan un arròs 
boníssim per a 500 persones aproxima-
dament). Agafeu el calendari i apunteu 
la cita per al proper diumenge 11 d’abril 
a les 12 hores al pati de l’Artesà. 

Al llarg dels últims anys han recuperat 
el ball de Carnaval a l’Artesà, com anti-
gament es feia al teatre, així com la cele-
bració de la revetlla de Sant Joan.  Man-
tenen una estreta relació amb aquest 
espai, on celebren dinars populars al 
pati i també exposicions de pintura, de 
fotografia, xerrades... Ara treballen en un 
projecte nascut de l’escarxofa i el cine-
ma, tot un descobriment. Amb Diables 

del Prat també hi col·laboren sovint. 
Sembla que totes dues entitats tenen 
entre mans crear una nova bèstia, que 
no llençarà foc... Una carxofa gegant? 
Un meló? Ja ho veurem.

Vols ser un 
“escarxofista” més? 

Si vols més informació sobre aquesta en-
titat, visita www.escarxofes.cat. Fa poc 
que són a la xarxa i estan acabant de crear 
el seu web. També pots anar a qualsevol 
dels actes que organitzin i demanar-los 
informació.  Que vagi de gust! ❧

[ Elena Asensio ]

Recepta: un bon 
cistell d’escarxofes 
del Prat, uns quants 
pollastres pota blava, 
alguns melons, un 
grup de persones 
associades, un bon 
grapat de passió per 
la gastronomia... 
i pair-ho bé.
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