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Les activitats
estan dividides
per franges
d’edat:
fins a 6 anys,
de 7 a 12 i
de 13 a 16.
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Nois i noies, nenes i nens,
pares i mares... s’acosta el moment de triar quines
activitats podreu gaudir aquest estiu 2010.
Colònies, casals, campaments, campus, rutes, excursions,
tallers, jocs, esports, música... Les activitats infantils i juvenils
que organitza l’Ajuntament del Prat es caracteritzen
per fomentar la creativitat i l’aprenentatge
d’una forma lúdica i estiuenca.
Les entitats de lleure, culturals
i esportives del Prat presenten
English workshops
diferents opcions que,
no en dubteu, tindran
La novetat d’enguany
un gran èxit.
és aquest taller de
Les inscripcions es faran
creació musical per a
a partir del divendres
nois i noies de 13 a 16 anys
14 de maig de manera
i que es farà tot en anglès
presencial (a l’OIAC
o a les entitats organitzadores),
per telèfon (al de l’Ajuntament
933 790 050 o al de les entitats)
o per Internet a www.elprat.cat

❧

En els tallers
i exhibicions
podem
aprendre
a controlar
el nostre
gos per tal
que orini
en els llocs
permesos.
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La campanya municipal
del Prat sobre els orins dels gossos està tenint
un important ressò mediàtic. Molts mitjans de
comunicació (ràdios, diaris digitals o de paper,
televisions) s’han fixat en aquesta decisió de
l’Ajuntament del Prat d’acotar els indrets públics
on està o no permès que els gossos hi orinin.
Una de les activitats de la campanya consisteix
en exhibicions i tallers canins, on s’ensenya a les persones
responsables dels gossos
Una web
com ho han de fer
perquè els animals orinin Podeu consultar tot
allò relatiu amb els
en els llocs permesos.
orins dels gossos als
El dia 25 d’abril va
espais públics a: www.
acabar la campanya
elprat.cat/mascotes
informativa i el dia
següent va començar
l’etapa d’imposar
sancions a les persones que vulnerin la normativa.
Trobareu vídeos relacionats amb aquest
tema a www.elprat.tv

❧
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stem vivint un període de profunda crisi econòmica que ens afecta a tots i totes, a alguns individualment i a
tothom, com a societat; el nostre temps, segurament, passarà a la història com una època difícil, amb moltes
incerteses per resoldre, amb canvis notoris en els valors preeminents, amb substancials canvis d’hàbits i, també cal dir-ho, amb injustícies cròniques, que, de moment, no tenen solució immediata.

Un exemple del que som

nosaltres, la gent del Prat,
es reflecteix en els quatre
guardonats amb el Premi
Ciutat del Prat. Han estat
ells i elles, però són molts
més, persones que de
manera individual o a través
del món associatiu treballen
amb i per als altres.

Cal recordar també que les conseqüències de la pèrdua de treball per a cada pratenc i pratenca són nefastes
i només milloraran amb una nova ocupació.
En canvi, però, hi ha una altra visió positiva de ciutat que val la pena compartir: som ciutadans i ciutadanes
del Prat, un poble-ciutat amb 63.516 persones. Som una societat que vivim sense grans trasbalsos –i toco
fusta!– som una gent que ens hem sabut organitzar bastant bé per compaginar les nostres aspiracions com
a individus amb accions col·lectives, que ens reforcen i ens augmenten l’autoestima, com a col·lectivitat i
com a persones.
Un exemple del que som nosaltres, la gent del Prat, es reflecteix en els quatre guardonats amb el Premi Ciutat
del Prat, que l’Ajuntament ha atorgat per segona vegada. Han estat ells i elles, però són molts més, persones
que de manera individual o a través del món associatiu treballen amb i per als altres, per millorar la vida dels
altres, per fer del nostre municipi punt de referència en àmbits diversos com són el teatre, la tradició dels vells
criadors del Pota Blava, el coneixement de l’art i la solidaritat.
A tots ells i elles, als qui treballen per fer del Prat un lloc més confortable, més humà i més just, els dono les
gràcies. Gràcies per fer que el Prat sigui, cada vegada més, el nostre lloc al món.

Siguem positius
Lluís Tejedor
L’alcalde

E

stamos viviendo un período de profunda crisis económica que nos afecta a todos y todas, a algunos individualmente y a todos, como sociedad; nuestro tiempo, seguramente, pasará a la historia como una época difícil, con
muchas incertidumbres por resolver, con cambios notorios en los valores preeminentes, con sustanciales cambios
de hábitos y, también hay que decirlo, con injusticias crónicas, que, de momento, no tienen solución inmediata.

Un ejemplo de lo que
nosotros somos, la gente
de El Prat, se refleja en
los cuatro galardonados
con el Premio Ciutat del
Prat. Han sido ellos y ellas,
pero son muchos más, las
personas que de manera
individual o a través del
mundo asociativo trabajan
con y para los demás.

Hay que recordar también que las consecuencias de la pérdida de trabajo para cada persona de El Prat son
nefastas y sólo mejorarán con un nuevo empleo.
Sin embargo, hay otra visión positiva de ciudad que vale la pena compartir: somos ciudadanos y ciudadanas
de El Prat, un pueblo-ciudad con 63.516 personas. Somos una sociedad que vivimos sin grandes conmociones
–¡y toco madera!– somos unas personas que nos hemos sabido organizar bastante bien para compaginar
nuestras aspiraciones como individuos con acciones colectivas, que nos refuerzan y nos aumentan la autoestima, como colectividad y como personas.
Un ejemplo de lo que nosotros somos, la gente de El Prat, se refleja en los cuatro galardonados con el Premio
Ciutat del Prat, que el Ayuntamiento ha otorgado por segunda vez. Han sido ellos y ellas, pero son muchos más,
las personas que de manera individual o a través del mundo asociativo trabajan con y para los demás, para mejorar la vida de los demás, para hacer de nuestro municipio punto de referencia en ámbitos diversos como son el
teatro, la tradición de los antiguos criadores del Pota Blava, el conocimiento del arte y la solidaridad.
A todos ellos y ellas, a quienes trabajan para hacer de El Prat un lugar más confortable, más humano y más
justo, les doy las gracias. Gracias por hacer que El Prat sea, cada vez más, nuestro lugar en el mundo.
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Els premis
[1]
Associació de Familiars
d’Alzheimer Baix Llobregat,
per la seva tasca social
de suport a les persones
malaltes d’alzheimer
i a les seves famílies.

[2]
Associació de Criadors
Raça Prat, per la seva
tasca en la promoció
i conservació del Pota Blava,
que ha esdevingut símbol
de la ciutat del Prat.

Segons Premis
Ciutat del Prat
a trajectòries
exemplars

[3]
Josep Costa Prieto,
per la seva contribució
a la vida cultural de la ciutat
i la seva tasca incansable
al davant del Teatre Kaddish.

[4]
Josep Mayol Collell,
per la seva dedicació al món
de la pintura i el dibuix,
des de la docència i des de
la seva vessant d’artista.

E

l Teatre Modern va acollir divendres 16
d’abril al vespre la gal·la de lliurament
de la segona edició dels Premis Ciutat
del Prat, que va comptar amb una actuació del Mag Lari.
Aquests premis volen reconèixer la
trajectòria exemplar i les aportacions
de persones o organitzacions que hagin
contribuït a fomentar la llibertat, la solidaritat o la igualtat; per haver afavorit
el progrés de la societat i el civisme, la
iniciativa econòmica, l’urbanisme sos-

tenible, la defensa del medi ambient, la
defensa dels drets humans; i que hagin
destacat en l’àmbit de la cultura, l’esport
o altres activitats. És a dir, persones que
fan que el Prat sigui millor.
A les pàgines següents trobareu informació gràfica sobre la gal·la de lliurament dels premis i de les dues entitats i
les dues persones premiades

❧

Vídeo sobre els premis a www.elprat.tv, que va
retransmetre la gal·la en directe
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Valentina Guisado i Manuel Torres, al centre, i Joan Puyals, a l’esquerra,
de l’Associació de Criadors de la Raça Prat, reben el premi,
amb l’alcalde Lluís Tejedor i, a la dreta, el portaveu del PSC, José García.

Montserrat Torres i Maria Rosa Giner, de l’Associació
de Familiars d’Alzheimer, recullen el premi, amb l’alcalde
i el portaveu municipal d’ICV-EUiA, Rafael Duarte.

EL PRAT
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Josep Mayol, amb l’alcalde i els portaveus municipals de CiU,
Jordi Gili (a l’esquerra) i d’ERC, Joan Camps.

Josep Costa, amb l’alcalde
i el portaveu municipal del PP, Antonio Gallego.

Un dels moments de la gal·la,
amb el Teatre Modern ple a vessar.

Tots els i les premiades, amb els portaveus municipals i la resta dels membres del jurat.

La gal·la de lliurament dels premis va comptar amb una divertida actuació del Mag Lari.
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Joan Camps i Boy

Felip-Neri Gordi Canalda

Antonio Gallego Burgos

El Prat, altre cop
moneda de canvi?

L’Ajuntament
sense premi

Ayuntamiento rico,
familias pobres

El Pla General Metropolità
ordena urbanísticament tot l’àmbit
metropolità i va suposar pel Prat veure com
la majoria del nostre terme quedava reservat
a grans equipaments supramunicipals,
com ampliació del port, de l’aeroport,
depuradora, etc. Des de la seva aprovació
ha sofert moltes modificacions.
El pacte que suposà el Pla Delta
va ratificar la definitiva desviació del riu
i l’ubicació d’una depuradora, a partir
d’aquell moment amb caràcter metropolità,
al nostre municipi. Cal dir que aquest fet
alliberava altres municipis veïns de reservar
espais dedicats a aquest equipament
inicialment previstos en els seus territoris.
Ara ens arriba una proposta
procedent del municipi de l’Hospitalet que
preveu desplaçar cap al Prat equipaments
de caràcter metropolità, majoritàriament
parcs i jardins, per tal de dedicar-los a zona
industrial, zones hoteleres i al sectors terciari
i quaternari en general. Per fer possible
la proposta, al Prat s’hauria de requalificar
la zona agrícola situada a la marina
de cal Nani per a parcs i jardins metropolitans.
El que ens preocupa de tot això
és el paper del nostre ajuntament. D’acord
amb l’informe del departament de Medi
Ambient, aquest hi consta com a sol·icitant
conjuntament amb el de l’Hospitalet.
La cosa pren més gravetat si tenim
en compte que aquest zona de la marina
de cal Nani està protegida per diferents
figures mediambientals com PEIN
del Delta, LIC, zona perifèrica de protecció de
la Reserva Natural de la Ricarda-Ca l’Arana,
Xarxa Natura 2000, ZEPA i parc agrari.
Un canvi que no ens aporta
res de positiu. Per tot això,
ERC del Prat no vol que el nostre
municipi torni a ser moneda de canvi.

Si alguna cosa significa
la manca de voluntat de l’equip de govern
del Prat envers la recuperació de la nostra
identitat i per enfortir la vitalitat cultural
i lúdica del Prat, és el fet que
fa prop de 25 anys que tenen el teatre
del Centre Artesà tancat i fent-se malbé.
L’edifici de l’Artesà es
va inaugurar fa 91 anys, i encara avui és
un dels principals llocs de trobada del Prat
on persones de totes les edats van a escoltar
música, a jugar a cartes, a aprendre a ballar
o simplement a passar una bona estona.
Des del 1987 l’Ajuntament
té tancat el teatre. Des de CiU
hem denunciat repetides vegades que
no s’ha mantingut adequadament, varem
aconseguir que s’inclogués al catàleg
del patrimoni local i que es fes un pla
d’usos per ubicar-hi una escola de teatre
i música, però ni així s’ha mogut la
voluntat de l’Ajuntament de no fer-hi res.
Seria bo que les persones
i entitats del Prat tornéssim a exigir
que es rehabiliti el teatre, el cafè
i el jardí d’aquest conjunt modernista.
En l’extrem oposat, el de
les coses ben fetes, fa pocs dies un jurat
format per tots els grups municipals
i diverses persones rellevants de la nostra
ciutat va atorgar, en la segona edició i molt
merescudament, els premis Ciutat del Prat
a l’Associació de Familiars d’Alzheimer
del Baix Llobregat, a l’Associació de Criadors
Raça Prat, a Josep Costa i a Josep Mayol.
Durant l’acte de lliurament,
l’equip de govern local no va resistir
la temptació de projectar un vídeo
de propaganda de la seva gestió,
com si fos el cinquè premi. Tot i que no va
aconseguir deslluir l’acte, va ser un detall
de mal gust, tenint en compte que
el que es mereixen és el premi “tomàquet”
per la seva gestió del teatre de L’Artesà.

A nadie le extrañará si digo
que el Ayuntamiento de El Prat es uno
de los más ricos de España. Albergar el
puerto, el aeropuerto y otras infraestructuras
de interés general nos aporta recursos
económicos extraordinarios que otras
ciudades del entorno no disponen.
En cambio, la prosperidad económica
de los pratenses va a menos.
Los elevados ingresos fiscales
no se trasladan a las familias, un hecho
insólito que refleja la nefasta gestión
de ICV-PSC en términos económicos.
El Prat tiene una renta familiar por debajo
de la media catalana y un 20% de nuestros
vecinos están en riesgo de exclusión social.
Comunistas y socialistas no redistribuyen
la riqueza. Redistribuyen la pobreza.
El alcalde también debe emplearse
a fondo para amortiguar el incremento
del desempleo, que ya alcanza a casi 6.000
pratenses. Debemos bajar los impuestos
municipales, reducir los gastos inútiles,
doblar los cursos de formación y reciclaje
para personas en paro, aumentar la oferta
de cursos de idiomas, crear un vivero
de empresas para emprendedores, potenciar
nuestros ejes comerciales, reducir la elevada
burocracia a pequeñas empresas, luchar
sin complejos ideológicos contra el elevado
fracaso escolar y negociar que los puestos
de trabajo que generan las infraestructuras
sean para pratenses con carácter prioritario…
¿Dónde están los miles
de puestos de trabajo que, según el alcalde,
se iban a crear por la ampliación
del puerto, el aeropuerto y la ZAL?
Es razonable que desde el principal grupo
de la oposición pidamos explicaciones
ante tanta mentira, desidia
e incompetencia en materia económica.

http://blocs.esquerra.cat/joancamps

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

José García Pérez

Rafael Duarte Molina

Quin bon exemple!

Perdre el judici

Encara tenim fresques
les emotives imatges d’una nit entranyable,
la que vam celebrar per fer entrega
dels Premis Ciutat del Prat en la seva
segona edició. L’acte en el qual millor
es defineix, segurament, el que és
i representa l’exercici del compromís
ciutadà amb la nostra comunitat.
Les ciutats les fan homes i dones diferents,
amb interessos diversos, amb distintes
maneres d’entendre la mateixa realitat
i amb postures, de vegades, confrontades.
Les ciutats són la suma de persones
actives que participen i s’impliquen
en la consolidació, l’evolució
i la transformació de la vida de la comunitat,
i això s’havia de posar en valor.
El principal patrimoni
de la nostra ciutat és la seva gent.
Les persones són l’ànima i el motor
del Prat, i és per això que sempre hem pensat
en aquest àmbit dels premis de la ciutat.
L’hem cregut important perquè necessitàvem
l’espai en el qual reconèixer i agrair
la trajectòria i el compromís de ciutadans
i ciutadanes i d’entitats amb el Prat.
Una feina que de forma quotidiana
es desenvolupa dia darrera dia,
que serveix per millorar la vida comunitària
i per fomentar valors com el respecte mutu,
la llibertat, la solidaritat, la convivència,
el civisme, que ajuden a garantir
cohesió social, que ens reforcen
els llaços d’autoestima
amb el nostre entorn i que ens fan
més propera, i més nostra, la ciutat.
És cert que vivim en un món
cada vegada més complex i és just
en aquestes circumstancies,
quan més necessària es fa, d’una banda,
la participació en allò que és col·lectiu
i ens ajuda a créixer com a comunitat,
i d’altra trobar l’espai per reconèixer
i agrair-ho als que ho fan cada dia.

Sovint es fa servir l’expressió
“perdre el judici” per referir-nos a persones
que fan accions sense cap sentit, fora
de tota lògica i al límit de l’estabilitat mental.
Em ve al cap aquesta expressió quan,
incrèduls, assistim al desplegament judicial
i mediàtic que s’està produint contra el jutge
Baltasar Garzón. Una sèrie d’inexplicables
actuacions judicials que són difícils
d’entendre per als que no som experts
en la matèria. Pot el sistema judicial
perdre el judici? Doncs aquesta
és la impressió que fa tot aquest embolic.
No tinc els coneixements
jurídics necessaris per qualificar les múltiples
actuacions que el jutge Garzón, des de
l’Audiència Nacional, ha dut a tterme durant
els darrers anys, des d’accions contra
el narcotràfic a la desarticulació de diverses
trames al voltant d’ETA, des de l’intent
de processament de Pinochet a les
que afecten a diversos casos de corrupció
política. En qualsevol cas resulta sospitós
que el Tribunal Suprem admeti una denúncia
d’una fosca organització ultradretana com
a element base per imputar Garzón i s’estigui
en vies d’obrir-li un altre procediment per
les actuacions derivades de la investigació
del cas Gürtel, un cas de corrupció en què
estan implicats importants càrrecs del PP.
Sigui com sigui, un cop més
es fa evident la necessitat d’una profunda
reforma del nostre sistema judicial,
una de les reformes permanentment
pendents i mai abordades per la democràcia.
Considerar que Garzón comet
delicte de prevaricació perquè es dissenteix
del seu criteri jurídic, que està motivat
i fonamentat, compromet greument l’Estat
de Dret i la independència del poder
judicial. La persecució del jutge Garzón
qüestiona la ja precària consideració
de la Justícia en la societat espanyola
i també en l’àmbit internacional.

portaveus
dels grups
municipals
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vida pratenca
ESCARXOFA FESTIVA
L’abril, al Prat, és el mes
de l’escarxofa i de
les celebracions
al voltant d’aquest
magnífic producte
de l’horta del delta:
concurs de cuina
amb carxofes,
Carxofa & Jazz (foto)
i Festa de la Carxofa
amb carxofada popular.
Vídeos a www.elprat.tv

DIABLESSES DEL PRAT
Aquest any i desprès de 26 anys d’història, la Colla
de Diables del Prat ha escollit per primera vegada una junta
formada totalment per dones, inclosa la presidenta.
La Colla tindrà ara una perspectiva més femenina
i un nou aire. http://diablesdelprat.entitatsdelprat.cat

VISITA ESTUDIANTIL
A FINGAL

EL PRAT
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Estudiants de primer
de batxillerat
(dels instituts Estany
de la Ricarda, Salvador
Dalí, Baldiri Guilera
i Ribera Baixa)
van visitar al març
el municipi irlandès
de Fingal, agermanat
amb el Prat, per fer-hi
diverses activitats.
Estudiants de Fingal
havien de venir a l’abril
però el tancament
dels aeroports
pel núvol de cendra
va posposar el viatge.

HANGAR D’IBÈRIA
El nou hangar d’Iberia
que s’està construint a
l’aeroport ja és
ben visible des de
diversos punts
de la ciutat. A la tardor
ja hi podran entrar
els primers avions.

vida pratenca

EL PRAT

LA FÀBRICA DE CONTES
El grup de teatre La Fàbrica de Contes, vinculat al Centre de Normalització Lingüística del Prat, ha ofert 13 representacions
de “La casa del llac Erin”, al Teatre Modern. Han vist l’obra més de 5.000 nens i nenes de totes les escoles d’infantil i primària de la ciutat.

15

maig

TORNEN LES SALES D’ESTUDI

VII FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA

Tornen els exàmens i, també, les Sales d’Estudi.
Del 3 de maig al 9 de juliol les Sales d’Estudi
es faran al Centre de Promoció Econòmica
(Moreres, 48) de dilluns a divendres de 21 a 2h
i de dissabte a diumenge de 10 a 14 i de 16 a 24h.

El 24 de març es va celebrar l’acte de presentació dels millors
treballs de recerca elaborats per l’alumnat de batxillerat dels instituts
del Prat durant aquest curs. Enguany s’hi han presentat 25 treballs,
resultat de l’esforç de 39 alumnes. Podeu consultar els treballs
a www.xtec.cat/se-baixllobregat4/recerca/forumre7.htm.

10

L’institut Doctor Trueta ofereix un cicle formatiu de grau mitjà en jardineria, únic al Baix Llobregat.

La formació professional
16
al Prat, variada i de qualitat
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L’oferta de cicles formatius a la ciutat és coherent amb el teixit econòmic del Prat
i ofereix bones oportunitats formatives per trobar feina en bones condicions
El primer nivell de FP (auxiliar) es correspon als Programes de qualificació
professional inicial (PQPI). Tot i estar
adreçats a l’alumnat que no obté el graduat en educació secundària (ESO), és
un bon recurs per a la transició al món
laboral, per tenir continuïtat formativa
(prioritàriament als cicles formatius de
grau mitjà, CFGM) i, opcionalment, per
obtenir el graduat en ESO.
Al Prat hi ha tres instituts que fan FP:
Institut Ribera Baixa
www.iesriberabaixa.cat
Per al curs 2010-2011 amplia l’oferta
amb dos nous cicles formatius de grau
superior (CFGS): Administració de sistemes informàtics a la xarxa i Administració i finances.

El Ribera Baixa ha estat pioner a Catalunya en el CFGS de Gestió del transport
(marítim, aeri, ferroviari i carretera) i ha
impulsat l’Escola Europea de Short Sea
Shipping, amb un curs fet en un viatge en
vaixell. També ha estat el primer institut
català en el curs Surco d’intermodalitat
marítim-ferroviari, al port de Barcelona.

Formar-se i treballar
La formació professional (FP)
capacita l’alumnat per a l’exercici
qualificat de diverses professions.
Al Prat, instituts i Ajuntament
treballen per assegurar
la qualitat i varietat de la FP.

Igualment participa en un programa
d’intercanvi amb França de pràctiques
en empreses de comerç internacional.
Ofereix les titulacions de GS de Comerç
internacional i Gestió del transport en
tan sols tres anys. El curs vinent, el cicle
de Gestió administrativa passarà a ser de
dos anys i es mantindran els CFGM de
Comerç i de Sistemes microinformàtics i
xarxes, d’un any de durada cadascun.
Institut Doctor Trueta
www.xtec.cat/iestruetaprat
Per segon any ofereix el CFGM de Jardineria, únic al Baix Llobregat. A més,
gràcies a un conveni amb el Gremi de
Jardineria de Catalunya i la Generalitat,
l’alumnat es forma i treballa alhora des
de l’inici de curs.

Tres instituts

Al Prat, tres instituts ofereixen
cicles formatius de formació
professional: Ribera Baixa,
Doctor Trueta i Illa dels Banyols

Al Prat, pioners

Els instituts de FP del Prat
ofereixen estudis adaptats
al teixit econòmic local i són
pioners en molts ensenyaments

Programa Qualifica’t

Persones que treballen
des de fa anys però
que no tenen cap títol podran
rebre un reconeixement
parcial de la titolació
Alumne del cicle formatiu de grau superior de Sistemes de regulació i control automàtics, de l’institut Illa dels Banyols.

EL PRAT
i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor, i el
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques
i el CFGS de Manteniment d’instal·lacions
tèrmiques i de fluids i el de Sistemes de
regulació i control automàtics.
També ofereix un PQPI – PTT (Pla de
Transició al Treball) en Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i Auxiliar
d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.
La novetat: Qualifica’t

Aula del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes, de l’institut Ribera Baixa.

El seu CFGM de Conducció d’activitats
fisicoesportives en el medi natural i el
CFGS d’Animació d’activitats físiques
i esportives són un referent per al Baix
Llobregat i el Barcelonès.
També es pot cursar el PQPI (Programa
de qualificació professional inicial) - FIAP
(Formació i aprenentatge professional)
en Jardineria i Pintura.

Institut Illa dels Banyols
www.xtec.cat/iesillabanyols
És l’únic de Catalunya amb CFGS en
l’especialitat de Manteniment aeromecànic i Manteniment d’aviònica. El curs
passat va iniciar-se el CFGM de Tècnic
en avions amb motor de pistó.
Altres cicles són el CFGM d’Electro–
mecànica de Vehicles, el de Muntatge

La gran novetat per al curs vinent serà
el programa Qualifica’t, impulsat per la
Generalitat per millorar la qualificació
professional de les persones en actiu.
Una persona sense títol de FP, però
que faci anys que treballi en un sector
determinat, podrà obtenir una certificació parcial o total que li podrà servir per
a l’obtenció del títol, tenint en compte
la seva formació i experiència.
Al Prat, els centres autoritzats pel programa Qualifica’t són els instituts Illa
dels Banyols (Electromecànica de vehicles) i Ribera Baixa

❧

Més informació a www.gencat.cat/educacio.
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Este edificio municipal será la futura sede de la Policía Local de El Prat.

Policía Local: una ubicación
18 más accesible y céntrica

EL PRAT
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Tener dos comisarías (Policía Local y Mossos d’Esquadra) situadas
en dos puntos diferentes de la ciudad mejorará el servicio a la ciudadanía.
La comisaría de la Policía Local situada
ahora en Sant Cosme, se trasladará a un
edificio que el Ayuntamiento adquirió
en 2008 y que está situado junto al Cementerio Viejo. Esta ubicación está bien
comunicada, entre el Nucleo Antiguo y la
Carretera de la Marina y, en el futuro, con

el crecimiento urbanístico del Ensanche
Norte, aún ganará más centralidad.
¿Por qué trasladarse?
El edificio actual se está quedando pequeño, y más teniendo en cuenta los
futuros crecimientos poblacionales

que experimentará El Prat. La Policía
Local tendrá más agentes y, por tanto,
necesitará más espacio y unas instalaciones más adecuadas al servicio que
debe prestar una policía moderna,
como por ejemplo la dotación de nuevas tecnologías.

satur herraiz

Nuevo edificio,
mejor servicio
[ El Ayuntamiento considera
que el traslado de la Policía
Local mejorará el servicio
que ésta ofrece a la población.
[ La futura comisaría
será mucho más amplia
que la actual y más
accesible y céntrica.
[ La ubicación en zonas
separadas de las comisarías
de la Policía Local y de los Mossos
cubrirá mejor el servicio.

EL PRAT
Además, la presencia de una comisaría
de los Mossos d’Esquadra junto a la prefectura actual de la Policía Local aconseja situar ambas comisarías en lugares
separados. Así será más fácil cubrir las
necesidades ciudadanas, especialmente
en aspectos como la recepción de denuncias o el servicio de información.
Nuevo edificio

Sede actual de la Policía Local, en Sant Cosme.

El Ayuntamiento trabaja ahora en el proyecto de adecuación del nuevo edificio
a la futura comisaría, y las obras podrían
comenzar el año próximo. El nuevo edificio es casi tres veces mayor que la prefectura actual

❧

19

maig

10

En marxa
el pont del
Pratenc
Un tram del carrer 100
s’asfaltarà i reformarà

EL PRAT
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La Generalitat preveu acabar, a la primavera de 2011, les obres de la nova carretera que unirà la rotonda de la Nissan
amb el polígon Pratenc, i que inclou la
construcció d’un pont sobre el Llobregat. El viaducte tindrà més de 300 metres i quatre carrils d’amplada, amb voreres per a vianants i ciclistes.
Ara com ara s’han adequat els terrenys
al costat de la rotonda de la Nissan per
poder-hi fer un tram del vial i una rotonda d’accés. També es treballa en els
fonaments del pont al marge esquerre
del riu i en moviments de terres de la
carretera provisional d’accés al Pratenc
des del carrer 6. L’obra, de 21,5 milions
d’euros, forma part del futur vial que
unirà el port amb l’aeroport.
Carrer 100
A més, en un tram del carrer 100 del polígon Pratenc s’hi fan obres de reurbanització i reasfaltatge, ja que el ferm ha quedat
força deteriorat pel pas diari de camions.
El carrer, que estarà enllestit a l’agost, tindrà dos carrils per sentit amb una mitjana
i voreres per a vianants i ciclistes

❧

[ Àlex Gutiérrez ]

Obres de construcció del pont del Pratenc, que creuarà el Llobregat (en segon pla es veu el riu).

Desviaments
de trànsit
Les obres d’aquest
vial nou i del pont
van obligar a tallar,
el mes de gener
passat, el camí
per a vianants
i ciclistes del marge
dret del riu.
Des del juliol
hi ha un desviament
al sud de l’avinguda
de l’Onze
de Setembre.

Treballs d’urbanització del carrer 100.

El Gallum Gallum,
a Torre Muntadas
[ El projecte Gallu, Gallum,
després de passar per la
T1 de l’aeroport (foto),
torna a la ciutat entre el
14 de maig al 20 de juny
amb una exposició al Centre d’Art
Torre Muntada. Divendres 14 de
maig, estrena del documental
a les 19 h al Teatre Modern.]
http://gallumgallum.lacapsa.org
Òpera Prat
Punto de encuentro y de recreo cerca de la entrada a los Espacios Naturales del Río.

Europa
invierte
en El Prat
Turismo y cultura
en los espacios naturales

El Ayuntamiento de El Prat y el Fondo
Europeo para el Desarrollo Regional
(FEDER) financian a partes iguales un
proyecto para fomentar el uso y la consolidación de los espacios naturales del
municipio.
El coste del proyecto es de 2.103.005 €,
e incluye cinco propuestas, dos de las
cuales ya han concluido. La primera ha
consistido en la potenciación de la vegetación de algunas áreas naturales a
través de plantaciones populares y de

las realizadas gracias al convenio con el
Centro de Iniciativas para la Reinserción.
La segunda ha sido la adecuación de la
finca de la Marina, cerca de la entrada
de los Espacios Naturales del Río, como
punto de encuentro y zona de recreo.
Tres proyectos más
Las tres actuaciones restantes que
forman parte de la actual convocatoria del FEDER consistirán en mejoras en el entorno de la Granja de La
Ricarda, recientemente reconstruida
y futuro Centro de Interpretación de
los Espacios Naturales, y en la ordenación del entorno del camino y el
canal de la Bunyola.
Los FEDER pretenden reducir las disparidades entre el conjunto del territorio de los países que integran la Unión
Europea y contribuir al desarrollo de las
actividades económicas

❧

[ Luis Rodríguez ]

[ Musics de la ciutat actuaran
al c. de Ferran Puig el divendres
28 de maig, a les 19h,
en una activitat, liderada per
La Capsa, que commemora
el 50è aniversari de l’Assoc.
Veïnal de Ferran Puig i que dóna
el tret de sortida a les seves festes.
Òpera Prat ens trasllada
als esbojarrats anys 20 americans.]
Aprovat el Pla local
d’habitatge
[ El Ple municipal d’abril ha
aprovat provisionalment el Pla local
d’habitatge, un document tècnic
per definir les polítiques locals
d’habitatge, concertar-les amb
la Generalitat i facilitar l’accés de
la població a un habitatge. El Pla
és una eina tècnica de planificació i
adequació de l’oferta i la demanda.]
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El cicle de teatre
amateur obre el teló
Nova edició de Prat a Escena durant el mes de maig
Durant el mes de maig, el Centre Cívic
Sant Jordi - Ribera Baixa acull una nova
edició del cicle de teatre amateur Prat
a Escena.
Veu en off, la Casa de Andalucía, Papalani Teatro, el Teatre Kaddish, Proscenio, Adisprat i la cia. Lokha’s ompliran
d’històries l’escenari del centre cívic.
“Dios mercado”, de la companyia Veu
en off, proposa una reflexió crítica al capitalisme i a la globalització.
La Casa de Andalucía proposa “Sainetes”, tres peces d’humor i costumisme.
“Malfario”, de Papalani Teatro, ens apropa a una cruel història d’una parella mal
avinguda i mancada d’amor. “L’amant”, a
càrrec del Teatre Kaddish, ens endinsarà
en una atmosfera d’erotisme i sensualitat. Proscenio, amb “No hay amor que

por bien no venga”, presenta aquesta
comèdia d’embolics amb una visió crítica sobre la hipocresia.
“Monjas”, d’Adisprat, és un drama amb
molts elements d’actualitat: especulació, abandonaments, abusos a menors,
l’Església. I “Algún amor que no mate”,
de la cia. Lokha’s, és una història de
maltractaments.
Entrades de franc
L’acte de cloenda del Prat a Escena tindrà lloc el divendres 11 de juny, a les 21
h, amenitzat per l’actuació del grup del
taller de “creació d’un espectacle” dirigit
per Ángel Roldán.
L’entrada a les diferents obres es gratuïta. Consulteu tota la informació a la
web municipal www.elprat.cat

Imatge d’una de les representacions
de la companyia Veu en Off.

❧
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Joves
artistes
visuals
Cinc joves artistes visuals exposen els seus
darrers treballs al Centre Cultural Torre
Balcells entre el 6 de maig i el 20 de juny.
Són Dario Amaro, Óscar Arancibia, Óscar
Gamero, Leticia Fuentes i Álex Martin.
Creadors del Prat
Després de presentar els seus treballs
en diferents espais de la ciutat, aquests
joves artistes del Prat s’uneixen ara en
aquesta exposició col•lectiva on presenten obres de diferents formats i temàtiques com la fotografia, la pintura, el
videoart o la il•lustració digital.

EL PRAT

Muntatge amb fragments d’obres dels cinc artistes.

L’exposició és una proposta d’Espais
Culturals, iniciativa que dóna suport a artistes novells a través de diversos espais
expositius de la ciutat i que ha estat el

punt d’unió entre aquests cinc artistes.
Trobareu més informació sobre aquesta
exposició i els seus artistes al web municipal www.elprat.cat

❧
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Ayuda mutua
frente a la
dependencia
Grupos de apoyo emocional
para personas cuidadoras
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Compartir experiencias con quien vive
una situación similar. Este es el principal objetivo del Grupo de Ayuda Mutua
para cuidadoras y cuidadores de personas dependientes que la concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento ha
puesto en marcha este año.
El grupo se reúne quincenalmente y
cuenta con el asesoramiento de una
psicóloga, aunque el objetivo es que
más adelante sus integrantes puedan
gestionar las sesiones por sí solas.
Las reuniones permiten a las personas
cuidadoras poner en común sus experiencias en la atención a familiares.
Compartir consejos
y sensaciones
Comparten consejos prácticos de su
actividad diaria pero, sobre todo, las
sensaciones y sentimientos que produce su situación. A menudo los cuidados
a personas dependientes provocan un
importante desgaste psicológico e incluso aislamiento social a causa de la
dedicación absoluta al dependiente.
A través del grupo, personas que se
hallan en esta situación se ayudan emocionalmente y encuentran un espacio
donde son protagonistas

❧

[ Ariadna Castillo / Marta Pérez ]

Una de las reuniones del grupo, que tienen lugar cada dos semanas.

Orígenes
del grupo
La primera experiencia
tuvo lugar en 2008,
en colaboración
con la Diputación
de Barcelona y conducido
por profesionales
de la Fundació Atenció
a les Persones
Dependents. Los buenos
resultados han permitido
crear el Grupo de Ayuda
Mutua como continuación
estable del taller inicial.

Una mujer cuidando a su madre dependiente.

Ya están
aquí los
mosquitos
La colaboración ciudadana
es necesaria para
conseguir erradicar
las larvas de mosquitos

Con la primavera llegan también los
mosquitos y, un año más, el Ayuntamiento de El Prat, en coordinación con
el Servicio de control de mosquitos del
Consejo Comarcal del Baix Llobregat,
lleva a cabo la campaña para evitar su
proliferación.
El delta del Llobregat ha sido desde
siempre tierra de mosquitos, pero en los
últimos años ha aparecido el mosquito
tigre, que pica también de día y es más
agresivo. Por ello, las campañas de prevención hacen especial hincapié en la
lucha contra esta especie.
Es fundamental eliminar las larvas de
mosquitos en los focos de cría, sobre

Hay que evitar las acumulaciones de agua, por pequeñas que sean.

todo en aguas estancadas. Las acciones
contra los mosquitos adultos son más
agresivas y se restringen a situaciones
puntuales. Muchos puntos de cría están
en propiedades particulares (balcones,
patios), por lo que la colaboración ciu-

dadana, evitando las acumulaciones de
agua en el exterior, es fundamental.
Más información: www.mosquitigre.
cat. Video en www.elprat.tv

❧

[ Laura Quinto ]
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Al Prat,
els diners
s’estiren
L’associació Aleop
promociona l’oferta
d’hostaleria i oci
de la nostra ciutat
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Aleop (Associació de Locals i Empresaris
d’Oci del Prat) ha engegat la campanya
“Al Prat, els diners s’estiren”, que té per
objectiu promocionar l’oferta de bars,
restaurants, cafeteries i locals d’oci de la
nostra ciutat.
La campanya s’adreça als pratencs i
pratenques i a totes les persones que ens
visiten, per tal de ressaltar els avantatges
d’una oferta hostalera de proximitat, basada en la qualitat i en el bon preu.
Al Prat tot és a prop. En els establiments
de la ciutat es pot esmorzar, fer el vermut,
dinar, prendre un cervesa i anar de copes

Imatge de la campanya de bars, restaurants i locals d’oci del Prat.

sense necessitat de fer desplaçaments
que ens obliguin a agafar el cotxe.
Un 20% més barat
que a Barcelona
Un estudi comparatiu realitzat per
Aleop conclou que els preus de productes similars en restaurants, bars i locals

de nit del Prat són un 20% més barats
que a Barcelona.
Amb aquesta campanya, Aleop també
vol incentivar l’associacionisme de les
empreses del sector, per tal d’enfortir el
seu paper dins l’economia local

❧

[ Vicenç Tirado ]

Formació aeronàutica
i aviació sostenible
El Centre de Promoció Econòmica acull cursos pioners
L’Ajuntament del Prat i SENASA (Servicios y Estudios para la Navegación
Aérea y la Seguridad Aeronàutica) han
signat un acord de col•laboració per a
impartir formació pel sector aeronàutic
i pel desenvolupament de l’Observatori
de la Sostenibilitat a l’Aviació.
L’objectiu de les activitats formatives
és proporcionar un espai de coneixement i formació, prop d’un entorn aeroportuari, on els i les professionals del
sector i altres participants interessats
puguin conèixer i aprofundir sobre la
normativa aeronàutica i altres innovacions que es puguin plantejar en el seu
àmbit de coneixement.
D’altra banda, el ja consolidat Observatori de la Sostenibilitat a l’Aviació, juntament amb l’Ajuntament del Prat, vol im-

pulsar el creixement sostenible a la zona
i l’intercanvi d’informació entre tots els
agents implicats en el transport aeri.
La seguretat, una prioritat
SENASA ha creat la Unitat de Seguretat
Aeronàutica, que té con a missió executar els encàrrecs relacionats amb aquest
àmbit prioritari en matèria d’inspecció,
supervisió, certificació, normalització
tècnica, medi ambient, estudis i assistències tècniques.
Les accions formatives, pioneres a Catalunya, es faran al Centre de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament del Prat. Els
cursos programats per a aquesta primavera són EASA Part 145 i EASA Part M

❧

[ Elvira Aceves ]

Un avió es disposa a prendre terra
a l’aeroport del Prat.

27

maig

L’empresa
simulada
Cargo Prat,
a la Fira
Més de 100 empreses simulades d’arreu
del món van acudir el mes de març a la
9a Fira Internacional d’Empreses Simulades, a Fira de Barcelona. Una d’elles va ser
Cargo Prat SAS, l’empresa simulada de
transport del Programa Sefed del Prat.
A la Fira, els i les alumnes van mantenir contactes amb clients i van negociar
compres i vendes, amb l’objectiu que
Cargo Prat assoleixi una posició òptima
en el mercat d’empreses simulades.
El programa Sefed té l’objectiu que
l’alumne/a, quan acaba el seu període
de formació a Cargo Prat, hagi assolit les

EL PRAT

Una activitat de la Fira Internacional d’Empreses Simulades.

competències necessàries per desenvolupar tasques del treball administratiu.
Sefed forma persones en atur i ofereix
places al gener i al juny de cada any.

Més informació al Centre de Promoció
Econòmica (tel. 934 786 878)

❧

[ Montserrat Arroyo ]
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es de fa gairebé un any, el Prat compta
amb un veí excepcional, es tracta del RCD
Espanyol, que té una part de l’estadi
en territori del Prat i l’altra part en territori
de Cornellà. D’aquí ve el nom que,
de moment, té l’estadi: Cornellà-El Prat.
Una conversa amb el president
de l’entitat ens ajudarà a conèixer
una mica més la persona, el club
i el seu lligam amb la nostra ciutat.
Daniel Sánchez Llibre és president
de l’Espanyol des de l’any 1997.
És un home provinent del món del comerç,
a qui, sense pretendre-ho i sense estar
lligat a l’àmbit del futbol professional,
es va presentar la possibilitat d’agafar
la responsabilitat de liderar un club
del qual era soci des de feia 30 anys.
Ell ha estat la persona que ha dirigit
l’entitat durant la transacció de la venda
de l’estadi de Sarrià, la construcció
de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià
del Besos i, finalment, la construcció
del nou estadi en territori compartit
entre el Prat i Cornellà.

Daniel Sánchez Llibre,
president del RCD Espanyol

Sánchez Llibre,
recolzat a la porteria
de la banda del Prat.

“Entre
tots hem
aconseguit
el gran
somni:
construir
el nostre
estadi”

Coneix algun altre camp que estigui entre
dues ciutats?
La veritat és que no, penso que és l’únic. El camp
de joc està dividit en dues parts, i cada ciutat té
una porteria. És molt curiós i inèdit.
Com ha arribat a la presidència del RCD
Espanyol?
Professionalment pertanyo al món del comerç, i
en una trobada de negocis amb Ramon Condal,
bon amic meu, aquest em va proposar la presidència. Primer vaig rebutjar la proposta, perquè
no m’ha agradat mai pertànyer a juntes directives, no estava mentalitzat.
I què va succeir perquè al final l’acceptés?
Quan el president Francesc Perelló ho va deixar,
per l’edat, em vaig trobar molt pressionat per un
grup de persones que m’ho demanava, i ho vaig
acceptar. Jo era soci des de l’any 1970.
És molt “futbolero”?
La veritat és que no gaire. Jo havia jugat amb
l’equip del Vilassar com a aficionat i res més.
I quin seria el balanç de tots aquests anys
des del punt de vista personal?
En el futbol hi ha coses molt bones i coses molt
dolentes, però en la balança, la part bona guanya. He conegut gent que mai no hauria conegut,
persones molt interessants: empresaris, polítics,
esportistes i, entre ells, alcaldes de moltes ciutats
que he visitat quan m’he reunit amb les penyes.
A l’agost farà un any que es va inaugurar
el nou estadi. Com va viure aquest procés,
llarg i carregós, des que se’n va iniciar la
construcció?
El primer que haig de dir és que vaig rebre al
100% el suport dels alcaldes de les dues ciutats,
Lluís Tejedor, del Prat, i Antoni Balmón, de Cornellà. En aquest projecte hi ha treballat molta,
molta gent. Sense el suport de les institucions
-la Generalitat i els dos ajuntaments implicatsi la feina de moltes persones, aquest somni no
hauria estat possible.
Quina ha estat la reacció de l’afició a això
de deixar un camp a Sarriá per sortir de
Barcelona?
Molt i molt bona. La gran Barcelona, la que aplega tota l’àrea metropolitana, és la realitat d’avui i
estem molt orgullosos de tenir casa al Prat i a Cornellà. Avui el RCD Espanyol té tres cases: a Sant
Adrià del Besos, a Cornellà i al Prat, les tres ciutats
que ens han acollit i on ens sentim molt bé.

És per això que s’impliquen en altres activitats extraesportives?
Sí, penso que és important. Amb el Prat, concretament, tenim convenis de col·laboració per preservar i millorar el medi ambient. Hem col·laborat
amb l’Ajuntament i amb la Fundació Más Árboles
a plantar arbres, i també tenim espais de promoció d’aquestes activitats per mitjà del nostre web.
Hem de ser veïns compromesos i actius.
Aquest dies s’ha presentat un còmic a través del qual s’explica la història del club.
Què pretenen amb aquesta publicació?
Va ser idea d’uns aficionats nostres, i la vàrem
acollir amb entusiasme. Penso que és important
divulgar la vida dels clubs. Crec que això ajuda a
evitar el pensament únic. De vegades, sembla que
a Catalunya només hi hagi un club i a la nostra
terra hi ha molts i molts clubs, de primera, de segona, de tercera... el Vilassar, el Reus, el Prat... Hi
ha molta gent que es mereix ser reconeguda.
També estan més que contents amb la propera inauguració del centre comercial Splau,
que formarà part del complex lúdic esportiu.
Sí, pel que jo conec és faraònic, el millor de tot Catalunya, per no dir de tot Espanya. Donarà molta
vida al club i també al Prat i a Cornellà. Hi ha una
estimació d’uns 10 milions de visites anuals.
I esportivament, com valora la primera
temporada en la casa nova?
Aquesta temporada ha estat atípica, la malaurada mort del nostre capità Dani Jarque va fer
que a la pretemporada només rendíssim al 50%.
Penso que aquesta ha estat una temporada de
transició i que la propera serà la del nou estadi.
Malgrat tot, hi ha feina per guanyar-nos a casa!
Li agrada el programa Crackòvia i com
han creat el seu personatge?
Sí, m’agrada. A tots ens agrada sortir-hi. És un
programa simpàtic, que mentre no sobrepassi la
línia de la falta de respecte, cosa que no fan, és bo.
Han de continuar fent-lo, perquè estan triomfant.
Per acabar, quin missatge enviaria a les
penyes i als “pericos” del Prat?
Que continuïn igual, que gràcies a ells i a altres
penyes hem pogut fer l’estadi. Va ser la primera
penya que vaig visitar com a president, en un
aplec que es va fer al Prat. Jo sóc molt penyista i
sempre m’han donat suport.
És una gent molt maca que ho porta molt endins

❧

[ Dolors Pérez Vives ]
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“El primer que haig
de dir és que vaig rebre
al 100% el suport dels
alcaldes de les dues
ciutats, Lluís Tejedor,
del Prat, i Antoni
Balmón, de Cornellà.”

“Penso que aquesta ha
estat una temporada
de transició, i que
la propera serà la
del nou estadi. Malgrat
tot, hi ha feina per
guanyar-nos a casa!”
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Una monitora ajuda una nena durant un curset de natació al CEM Sagnier.
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Els complexos esportius
municipals, a ple rendiment

maig

Durant els 349 dies a l’any en què les instal·lacions esportives municipals
estan obertes al públic registren una mitjana de 1.304 usos horaris cada dia

Els quatre complexos esportius municipals (CEM) del Prat (Estruch, Sagnier,
Fondo d’en Peixo i Julio Méndez) treballen a tota màquina. Els usos horaris que
en fan les persones abonades (excepte
al CEM Julio Méndez, que és l’únic que
no té abonaments), les cursetistes i les
entitats tornen a demostrar la gran activitat esportiva de la gent del Pratde
Llobregat.
Les estadístiques de la regidoria
d’Esports destaquen l’alt percentatge
d’ús de les instal·lacions, sempre tenint
en compte que un ús equival al que fa
una persona durant una hora (els recomptes es fan cada hora).

Sagnier i Estruch,
els més utilitzats
El CEM Sagnier registra una mitjana de
més de 2.000 usos diaris. És el complex

Xifres comparatives
Pel que fa a usos diaris, el Sagnier
en registra una mitjana de 2.126,
essent el més utilitzat, seguit
de prop per l’Estruch (1.944),
i a més distància el Fondo d’en
Peixo (590) i el Julio Méndez (558).

esportiu municipal que compta amb
més abonaments i el que registra un
nombre més gran de cursets.
L’Estruch és el que té un ús més equilibrat entre abonaments, cursets i entitats. Aquestes últimes són les principals
usuàries del Julio Méndez, amb una mitjana de 458 usos diaris.
Els quatre complexos esportius municipals del Prat comptabilitzen una
mitjana de 1.304 usos diaris per part de
18.163 persones que practiquen esport,
ja siguin abonades, cursetistes o membres d’una entitat

❧

[ José David Muñoz ]
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flaix esports

Les promeses del bàsquet,
al Kdet 2010
Les vacances
de Setmana Santa
van servir perquè
els i les promeses
del bàsquet català
es trobessin al torneig
Kdet 2010, organitzat
pel Club Bàsquet Prat
al Joan Busquets
(vídeo a www.elprat.tv)

La Unificación no pateix
El conjunt pratenc de la 2a Territorial, la Unificación
Prat, està a punt de tancar una temporada que ha servit
perquè els homes entrenats per Juan Padilla hagin estat
lluitant per la zona alta bona part del campionat.

La IV Lliga, d’aniversari

EL PRAT

La Penya Barcelonista
IV Lliga ha celebrat
els cinc anys
de vida amb una sèrie
d’actes que s’han
dut a terme al llarg
de tot el mes d’abril.
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El Bus de les 6 Copes
Més d’un miler
de pratencs
i pratenques van
presenciar i tocar
les copes dels títols
aconseguits pel Futbol
Club Barcelona l’any
2009 en un bus que va
recòrrer tot Catalunya
i que va parar a la plaça
Pau Casals del Prat
(vídeo a www.elprat.tv)

flaix esports
Equip del Patí Delta-Prat
Aquests són
els i les membres
de l’equip del Club
Patí Delta-Prat
que participarà
a les diferents proves
del circuit nacional
de patinatge.

Immensa Laia Martínez
La taekwondoca del Club Esportiu
Fran Martín, Laia Martínez, es
va proclamar campiona d’Espanya
d’aquesta modalitat al certamen
celebrat a Tarragona. Dues setmanes
abans es feia amb el bronze
al campionat del món de Taekwondo
disputat a Tijuana (Mèxic).

El Prat, capital del karate
El pavelló del complex
esportiu municipal Julio
Méndez va ser,
l’11 d’abril, el marc
de la disputa
del Campionat
de Catalunya de Karate.
Un esdeveniment
que per primera
vegada se celebrava
al nostre municipi
(vídeo a www.elprat.tv).
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L’AE Prat fa història
El primer equip de l’Associació
Esportiva Prat ja ha superat
els 55 punts en lliga, i ara està obtenint
millor registre de punts que havia
assolit fins ara a la Tercera Divisió en
la millor temporada de la seva història.
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cinema capri

Torna la supernanny
Com el cine posa remei als problemes domèstics
Durant la segona Guerra Mundial dos
germans de l’alta societat londinenca
són enviats al camp, a casa d’uns parents, per fugir dels bombardejos. Els
conflictes entre la canalla esclaten només arribar.
Una artista madura
La nanny McPhee és un producte que
ni fet a mida d’Emma Thompson, una
actriu tan brillant com intel·ligent que,
arribada a aquella edat en què les
actrius es tornen invisibles i desapareixen materialment de la pantalla, ha
trobat una fórmula per mantenir-se en
cartell sense haver de recórrer a la cirurgia estètica.
Guanyadora d’un Oscar al millor guió
per Sentit i sensibilitat, Thompson ha firmat els dos guions de les dues pel·lícules
protagonitzades per aquesta peculiar
mainadera, plena de berrugues piloses,
als antípodes de l’ensucrada Mary Pop–
pins, que no es despentinava ni quan
ballava. Creadora d’històries per als més

algú del
prat
et recomana
un llibre
El primer home
[ Albert Camús
[ Empúries/Tusquets
[ Barcelona, 19994
[ www.albertcamus.com

petits i, en especial, per a nenes preadolescents (la sèrie sobre la Dolça Picarol
és un èxit mundial), Emma Thompson
ha trobat una mina en les novel·les de
Christianna Brand, una peculiar escriptora que alternava les històries infantils
amb les de crims.
Una brillant
producció
La niñera màgica y el Big Bang segueix fil
per randa la seva predecessora, amb tots
els seus encerts. És un film amable, que
es deixa veure per petits i grans. El millor
de la pel·lícula és la seva ambientació i
la recreació de la vida rural en contrast
amb la gran ciutat.
El pes de l’acció recau en la patidora
mare, Maggie Gyllenhaal, i en uns personatges infantils que tenen uns tocs de
credibilitat que són d’agrair. El conjunt
està dirigit amb eficàcia i vigor per la televisiva Susanna White

❧

[ Marga Gómez ]

La niñera mágica
y el Big Bang
[ Direcció: Susanna White
[ Guió: Emma Thompson
a partir del llibre de Christianna Brand
[ Fotografia: Mike Eley
[ Música: James Newton Howard
[ Intèrprets: Emma Thompson, Maggie
Gyllenhaal, Asa Butterfield, Daniel Mays,
Maggie Smith, Ralph Fiennes, Ewan McGregor

“El 4 de gener de 1960,
dia de l’accident mortal
d’Albert Camús, es va trobar
el manuscrit inacabat
d’aquesta obra dins la seva
cartera. La novel·la ens apropa
al món mediterrani,
al plaer per les coses petites,
a la revolta contra les injustícies.
El nen Jacques Cormery,
d’ascendència francesa,
viu en els suburbis d’Alger.
És el mateix Camús, que
ens acosta al desarrelament
dels colons francesos
a Algèria a finals del segle
XIX i principis del XX.”

❧

[ M. Mercè Navés i Canal
Educadora de la llar
d’infants Dumbo ]
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El 16% de la població adulta catalana
pateix al·lèrgies cròniques, així com un
11% de la població de 14 anys o menys.
El principal responsable és el pol·len
de les gramínies. Quan plou, els símptomes són mínims perquè l’aigua
arrossega el pol·len de l’aire. Amb calor i vent és quan els símptomes són
més intensos. Si l’hivern és plujós i la
primavera càlida, el volum de pol·len a
l’atmosfera és més alt.

Com podem
reduir
l’impacte
de les
AL·LÈRGIES

EL PRAT
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[ Símptomes habituals. Picor nasal,
moc aquós, esternuts freqüents i congestió nasal i ocular.
[ Tractament. Sol incloure mesures
per evitar el contacte amb els al·lèrgens,
complir el tractament mèdic pautat i
educar el o la pacient.
[ Consells. Evitar les activitats a l’aire
lliure de 5 a 10 h (emissió de pol·lens) i de
19 a 22 h (descens dels pol·lens). Tancar
les finestres, també de nit. Posar filtres a
l’aire condicionat perquè el pol·len no
entri a casa. Usar humidificadors. Passar
l’aspirador almenys un cop per setmana.
Portar les finestres del cotxe tancades i
instal·lar filtres a l’aire condicionat. No
anar en bici (el pol·len ens colpejarà la
cara). Portar ulleres de sol al carrer (el
sol asseca les mucoses i incrementa
els efectes de les al·lèrgies). Fugir dels
ambients carregats de fum, dels canvis

Els esternuts, símptoma habitual de les al·lèrgies.

bruscos de temperatura i dels corrents
d’aire fred. Fer una alimentació saludable (més aigua, fruites, llegums i verdures fresques; evitar l’alcohol i el tabac), i
fer activitat física moderada

❧

[ Mª Mar González ]

LES NOSTRES entitats

Casa de Andalucía
de El Prat
C /de les Moreres, 105
Tel: 934785263
info@casadeandaluciadelprat.com
http://casadeandalucia.
entitatsdelprat.cat

D

urant tots aquests
anys han estat
ambaixadors
de les persones
andaluses a la nostra
ciutat i s’han esforçat
per involucrar-se
en el teixit
associatiu del Prat.

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, lliura a Francisco Jodar, president de la Casa de Andalucía,
la placa commemorativa del 25è aniversari.
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La Casa de Andalucía de El Prat
celebra el seu 25è aniversari

maig

Aquesta entitat cultural i social sense ànim de lucre es va constituir
l’any 1985 i està fortament arrelada a la ciutat
Tot va començar quan un grup d’amics
decideixen muntar un espai dedicat a
l’ensenyança dels balls andalusos i mostrar la cultura andalusa al poble andalús
emigrat a Catalunya. Així, el 23 de febrer
de 1985 es constitueix legalment la Casa
de Andalucía de El Prat.
A partir d’aquí es comencen a captar
socis i es plantegen els objectius, valors
i projectes que l’entitat durà a terme.
Es fan els primers actes públics com és
la celebració del Dia de Andalucía o el
primer Festival Flamenco, que es va celebrar a la plaça de l’Església i va resultar tot un èxit. Aquest festival rep ara el
nom de Festival Popular Andaluz i s’ha

consolidat com un acte destacat per on
passen artistes de prestigi.
Falta titolet
de dues línies
L’any 1989 organitzen el primer certamen de poesia “Rafael Alberti” i en
el 91 atorguen el primer Premi Séneca.
S’organitzen moltes més activitats, teatre , clubs de lectura, cursos de gastronomia, la Setmana sSanta, mises rocieras... L’any 1995 es traslladen al local del
Polígon Estruch i, amb la col•laboració
de tots els socis i sòcies, adapten la nau
industrial i la transformen en la Casa de
Andalucía actual.

El més important de tots aquests anys
ha estat que l’entitat ha estat sempre al
servei i cobrint les necessites dels seus
socis i sòcies amb esforç i dedicació i
amb la implicació de totes les persones
que han anat deixant el seu granet de
sorra per construir casa seva.
Vols ser soci?
La Casa de Andalucía acull a tothom qui
vulgui col·laborar amb l’entitat. Només
t’has de posar en contacte via telèfon o
mail o fent una visita al local del carrer
de les Moreres. Feliç aniversari!

❧

[ Elena Asensio ]
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