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Els actes d’homenatge al moviment obrer
al Prat del període de 1917 a 1978, “Història, memòria i lluita”, es van
cloure amb un acte institucional al Teatre Modern el 12 de novembre
passat. L’acte va comptar amb diversos discursos institucionals
(a la foto, l’alcalde Lluís Tejedor durant el seu parlament), una ponència
a càrrec de l’historiador Carles Santacana, la projecció del curtmetratge
Simfonia obrera i una actuació del Taller de Teatre Kaddish.
Dos dies abans s’havia inaugurat
ESCULTURA A CRTRA. MARINA
a la Carretera de la Marina, davant
L’escultura “Camí
de l’Institut Estany de la Ricarda,
de la fàbrica”
l’escultura “Camí de la fàbrica”, obra
de l’artista Teresa Ribas, i que representa representa un home
un home i una dona que van caminant i una dona caminant
a la feina. La peça central de l’homenatge cap a la feina
al moviment obrer va ser
una exposició a Torre Muntadas

❧

E

l Prat es mereix tenir un centre d’activitat cultural de referència, que ens doni més possibilitats de gaudir del
temps que dediquem a la cultura i ens faciliti l’oportunitat de tenir a l’abast les millors condicions i tecnologies
per créixer com a persones i com a comunitat.

Les noves biblioteques

Al Cèntric hi trobareu la magnífica biblioteca Antonio Martín, dissenyada amb el nou concepte que està adoptant

són una combinació entre

Europa, amb un caire més obert, dinàmic i participatiu, un espai on sempre hi passen coses. Enrere queden aquelles

lloc de lectura i centre cívic,

biblioteques magatzem i préstec de llibres on calia estar en silenci.

un espai de trobada per
a persones de diferents edats

El Cèntric és també un equipament pensat per impulsar l’ús democràtic i quotidià de les noves tecnologies.

i interesos, amb espais per

De fet, vol ser un centre especialitzat de formació per a les persones que ho desitgin, tinguin l’edat que tin-

a usos variats on es pot anar

guin. També hi trobareu aules d’estudi, una biblioteca infantil, l’arxiu municipal, un modern auditori, una sala

a estudiar o a escoltar contes

d’exposicions, un bar restaurant amb jardí, un aparcament subterrani i, ben aviat, el metro al costat.
El Cèntric és l’equipament més modern i ambiciós de la ciutat; per això, l’equip de govern hi ha apostat fort, convençut que ha de representar una veritable palanca perquè el Prat faci un salt ben alt, socialment i culturalment.
Aquest projecte és també el resultat d’un magnífic treball en equip de bons professionals de moltes disciplines
que han donat el millor del seu coneixement i creativitat. El Cèntric, ara ja és vostre; cuideu-lo entre tots i
totes, i gaudiu-ne amb felicitat.

EL PRAT

El Cèntric ja és vostre

Lluís Tejedor
L’alcalde

E

l Prat se merece tener un centro de actividad cultural de referencia, que nos dé más posibilidades de disfrutar
del tiempo que dedicamos a la cultura y nos facilite la oportunidad de tener al alcance las mejores condiciones
y tecnologías para crecer como personas y como comunidad.
En el Cèntric encontraréis la magnífica biblioteca Antonio Martín, diseñada con el nuevo concepto que está

Las nuevas bibliotecas son

adoptando Europa, con un carácter más abierto y participativo, donde siempre pasan cosas. Atrás quedan

una combinación entre lugar

aquellas bibliotecas almacén y préstamo de libros donde había que estar en silencio.

de lectura y centro cívico,
un espacio de encuentro

El Cèntric quiere impulsar el uso democrático y cotidiano de las nuevas tecnologías. De hecho, quiere ser un

para personas de diferentes

centro especializado de formación para las personas que lo deseen, tengan la edad que tengan. También

edades e intereses, con

encontraréis aulas de estudio, una biblioteca infantil, el archivo municipal, un moderno auditorio, una sala de

espacios para usos variados

exposiciones, un bar restaurante con jardín, un aparcamiento subterráneo y, muy pronto, el metro al lado.

donde se puede ir a estudiar
o a escuchar cuentos

El Cèntric es el equipamiento más moderno y ambicioso de la ciudad, y por ello, el equipo de gobierno ha
apostado fuerte, convencido de que debe representar una palanca para que El Prat dé un salto bien alto, social
y culturalmente. Este proyecto es también el resultado de un magnífico trabajo en equipo de buenos profesionales de muchas disciplinas que han dado lo mejor. El Cèntric, ahora ya es vuestro; cuidadlo y disfrutadlo.
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Zona d’accés al Cèntric des de
la pl. de Catalunya, entrada
principal de l’equipament.
foto: kiko terrasa i albert uriach

Les 4 claus
[1]
És una de les obres més
destacades de l’actual
mandat municipal, i ha
de transformar, dinamitzar
i revitalitzar de manera
molt significativa la vida
sociocultural del Prat.

[2]
Acollirà la nova biblioteca
central urbana; l’arxiu
municipal; un auditori
de format mitjà;
una sala d’exposicions;
sales d’estudi; un bar
restaurant, i altres serveis.

[3]
L’Ajuntament del Prat
vol que el Cèntric, la parada
del metro i l’aparcament
subterrani ajudin a reforçar
la plaça de Catalunya
com a gran espai
de centralitat de la ciutat.

[4]
Des del dia de la inauguració
i fins a l’estiu, el Cèntric

Aquí tenim
el Cèntric,
la nova biblioteca
de la ciutat

E

acollirà l’exposició
“La formació d’una ciutat”,
que neix del llibre del mateix
nom publicat l’any 1990,
ara reeditat, revisat i ampliat.

l diumenge 19 de desembre el Prat
inaugurarà un equipament cultural
de gran importància i transcendència
per a la ciutat: el Cèntric, Espai Cultural.
Aquesta obra és una de les més destacades de l’actual mandat municipal, i
està cridada a transformar, dinamitzar
i revitalitzar de manera molt intensa la
vida sociocultural del Prat.
De fet, l’Ajuntament calcula que, quan
estigui en ple funcionament, pel Cèntric
passaran unes 2.000 persones cada dia,
unes 1.500 per la biblioteca i 500 per la

resta de serveis (per l’antiga biblioteca
hi passaven unes 450).
El Cèntric acollirà la nova biblioteca central urbana, que rep el nom de
l’anterior alcalde del Prat, Antonio Martín

Horaris del Cèntric
Dilluns, de 15.30 a 21h
Dimarts a divendres de 9 a 21h
Dissabtes de 10 a 20h
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“Farem un gran salt qualitatiu
i quantitatiu a la vida cultural”
Entrevista a Francisco Lorenzo, tinent d’alcalde de Cultura, Educació i Promoció Cívica
Què ha suposat construir el Cèntric?
Ha estat el principal projecte, a tots els
nivells, d’aquest mandat municipal. Però
tinc molt clar que el veritable repte comença el dia següent de la inauguració.
Aquest és l’objectiu: que el gran potencial
que té aquest nou equipament, i en especial la biblioteca, sigui aprofitat al màxim
per tota la ciutadania. La seva posta en
marxa suposarà un enorme salt qualitatiu
i quantitatiu a la vida cultural del Prat.
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Com canviarà la ciutat?
El Cèntric ha de ser l’equipament central
que, com a cor, batega cultura a tota la
ciutat, i no només portes endins. Volem
que entrar al Cèntric esdevingui sempre
una experiència enriquidora. I per això és
fonamental el treball de proximitat de tot
l’equip humà responsable de l’equipament.
El concepte de xarxes socials és fantàstic a
Internet, però també l’hem d’aplicar en el
tracte personal, en el dia a dia. En aquest
sentit, tinc plena confiança en l’equip
humà que hem format.

persones a títol individual porten a terme
per millorar l’hàbit lector a la ciutat. A tall
d’exemple només cal destacar la creació
i proliferació del Clubs de Lectura a la
ciutat –que enguany ja en són divuit– i
l’ampli ventall d’activitats que es realitzen a les escoles i instituts, moltes d’elles
amb la participació de les famílies. Estem
aconseguint implicar moltes persones de
totes les edats en projectes individuals i
col·lectius de lectura perquè estem convençuts que llegir ens enriqueix personalment i com a societat.

Com es planteja una biblioteca que
neix al segle XXI?
Doncs com un espai relacional on tothom
que la visiti es converteixi en creador
d’activitat cultural. No només ha de ser
un lloc on es fan “transaccions de llibres
i pel·lícules” (que també), sinó un espai
cultural que ajuda a la formació i que
dóna resposta de forma flexible a les necessitats de cada usuari. D’altra banda, és
evident que la incorporació de les noves
tecnologies és un requisit fonamental.
Al Prat ja fa temps que està en funcionament el Pla de Foment de la Lectura.
Com hi incidirà la nova Biblioteca?
Significarà un pas endavant molt important. El Pla de Foment de la Lectura és
un projecte que acull, impulsa i posa en
contacte iniciatives i propostes que les
institucions, entitats, escoles i instituts i
Segons Lorenzo, “les biblioteques s’han de treure la pols i convertir-se en espais
relacionals, en plataforma de projectes culturals que enforteixin la vida de la ciutat”.

Com encaixa el Cèntric amb la resta
d’equipaments culturals?
El treball en xarxa dels equipaments culturals és un dels punts més forts del Departament de Cultura. És una línia de treball
ja desenvolupada amb l’anterior Regidor
de Cultura, l’Antoni Rodés, i que ara, en el
moment d’incorporar el Cèntric, és una fortalesa. El Cèntric arriba per sumar, i molt, a
aquesta Xarxa. La coordinació entre equipaments és imprescindible. Però aspirem a
més, volem crear sinèrgies positives a on
dos més dos sumin més que quatre

❧

[ve de la pàgina 9]

Sánchez; l’Arxiu municipal; un auditori
de format mitjà; una sala d’exposicions;
sales d’estudi; un bar restaurant, i altres
serveis. La posada en marxa d’aquest
equipament suposa la creació de 15
nous llocs de treball, sense comptar els
del restaurant.
La construcció del Cèntric, incloent-hi
el pàrking subterrani, ha suposat una
inversió de més de 22 milions d’euros
i el seu cost anual de manteniment es
calcula al voltant del milió.

Un nou concepte
de biblioteca
El concepte de biblioteca com a lloc
d’emmagatzematge, lectura i prèstec de

Horari biblioteca
Dilluns de 15.30 a 21h
De dimarts a divendres de 10 a 21 h
Dissabtes de 10 a 19h

llibres, on cal estar en silenci, ha quedat
superat. Aquest model ja només s’aplica
a biblioteques urniversitàries i a les especialitzades i dedicades a la investigació. El concepte de biblioteca pública
està adquirint arreu d’Europa un caire
més obert, dinàmic i participatiu. Les
noves biblioteques són ara una mena
de combinació entre biblioteca clàssica
i centre cívic, un espai de trobada entre
persones de diferents edats i interessos,
amb espais per a usos variats, on es pot
anar a participar en activitats, a escoltar
[segueix a la pàgina 12]
Grans finestrals
permeten
una bona
il·luminació
dels diferents
espais de
l’equipament.
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El café restaurante:
un gastrobar
La explotación del café restaurante del Cèntric ha sido
concedida, tras un concurso público, a la empresa que
gestiona el resturante Ona Nuit de El Prat, que prefiere
definir el nuevo espacio gastronómico del Cèntric como
un gastrobar. Este gastrobar, que tendrá un horario
muy amplio, dispone de un espacio interior y terrazas
adyacentes, una de ellas situada en los jardines
del depósito elevado de agua, a los que también
se puede acceder desde el vestíbulo principal del Cèntric.

La pl. de
Catalunya,
vista des de
l’entrada
principal
del Cèntric.
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[ve de la pàgina 11]

contes, a estudiar en grup o, simplement,
a passar una estona mirant la plaça Catalunya a través dels grans finestrals, i on
sempre trobarem algú que ens atendrà i
conduirà segons les nostres necessitats.
Les biblioteques actuals han de ser, sobre tot, llocs on contínuament passen
coses. I tot plegat dintre dels necessaris
ordre i organització que han de permetre que tot funcioni de manera correcta.
Així serà la biblioteca del Cèntric.
Com és la biblioteca
La biblioteca té més de 3.000 metres
quadrats i capacitat per a 441 perso-

nes assegudes (per fer-nos-en una idea,
l’antiga tenia 950 m2 i era per a 151 persones). Ocupa tres plantes i l’accés es fa
per la planta baixa, des del vestíbul principal. Tots els espais de l’equipament
són accessibles a persones amb mobilitat reduïda.
La biblioteca inclou una sala d’actes
polivalent (preparada per acollir activitats fins amb 80 pesrones, com xerrades, presentacions de llibres, cursos,
tallers...), una sala per a aula de noves
tecnologies (s’integrarà en el funcionament de les sales @tic dels centres
cívics), la zona infantil (amb espais

¡Sorpresa!
El depósito
de agua,
iluminado
EL PRAT
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Una de las sorpresas que nos
encontraremos con la entrada en
servicio de Cèntric será la iluminación
exterior que estrenará el depósito
elevado de agua, uno de los emblemas
arquitectónicos de la plaza de Catalunya
y, por extensión, de toda la ciudad.
No en vano se trata de un elemento
incluido en el catálogo del patrimonio
histórico y arquitectónico de El Prat,
y su silueta de 38 metros de altura irá
para siempre vinculada al Cèntric.
Hace unos meses este depósito,
construido en 1966, fue rehabilitado
por la empresa municipal Aigües del Prat,
y ahora el Ayuntamiento ha decidido
dotarle de una iluminación singular
a base de leds, un sistema de muy bajo
consumo y de larga durabilidad.
El sistema de iluminación instalado
permite múltiples posibilidades,
tanto de colorido como de movimiento
e intensidad de la luz, por lo que
el único límite será la imaginación.
En esta revista no aparece reproducida
ninguna imagen real ni virtual
del depósito iluminado para
que su visión sea una sorpresa
para todas las personas que acudan
a la inauguración del Cèntric.

La iluminación resaltará aún más esta silueta tan pratense.

per a diferents edats), el sector per
a lectura de revistes i diaris, una sala
d’exposicions i espais d’estudi i lectura
diversos, així com un servei de bústia
de retorn de llibres de 24 hores.
Des de la biblioteca es tenen vistes molt
atractives de l’exterior. La il·luminació
natural és total i molt uniforme, gràcies
a grans lluernaris zenitals.
Els seus serveis, integrats amb la xarxa
de biblioteques municipals de Barcelona, seran els propis d’una biblioteca
central de darrera generació i es convertirà en una de les més avançades de
Catalunya: d

onarà accés lliure a un fons documental que assolirà els 100.000 documents.
A més, oferirà un fons especial de documents d’aeronàutica i de medi ambient
i el fons especial de la Biblioteca Castro
(15.000 volums de la col•lecció del que
fou secretari de l’Ajuntament José Castro Martín i que inclou llibres molt valuosos i, alguns d’ells, inexistens a cap
altra biblioteca del món).
Foment de la lectura
Un dels objectius de la nova biblioteca
és el foment de la lectura entre la població del Prat, amb la complicitat de les

entitats, professionals i persones a títol
individual que han vingut treballant en
aquest àmbit.
Un dels reptes plantejats és multi–plicar
el nombre de clubs de lectura que hi ha
la ciutat, i fer-ne d’específics (per a infants,
per a gent jove, d’història, d’autoajuda...).
També es multiplicaran els actes amb
autors i autores locals i de tot el món,
els recitals i lectures en veu alta, les recomanacions de lectura a càrrec de personatges populars, activitats adreçades
a joves, etc. Els més petits també veuran
augmentada l’oferta amb els tallers de
la biblioteca.

BIBLIOTECA MOLT ÀMPLIA

La biblioteca té més de 3.000 m2
i capacitat per a 441 persones
assegudes (per fer-nos-en
una idea, l’antiga tenia 950 m2
i era per a 151 persones)
MÉS CLUBS DE LECTURA

Un dels reptes plantejats
és multiplicar el nombre
de clubs de lectura que hi ha
a la ciutat, i fer-ne d’específics
(per a infants, per a gent jove,
d’història, d’autoajuda...)

[segueix a la pàgina 14]
foto: kiko terrasa i albert uriach
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L’ús i la formació en noves tecnologies serà un dels punts forts del Cèntric.

La il·luminació zenital d’origen natural és present a tot l’edifici.
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[ve de la pàgina 13]
FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES

El Cèntric vol ser un
equipament especialitzat
en la formació en tecnologies
de la informació i la comunicació
a persones que no en tenen
WIFI DE FRANC A TOT L’EQUIPAMENT

El centre disposarà de Wifi
(connexió sense cables) oberta
i gratuita per poder accedir
a Internet en qualsevol
dels seus espais

Noves tecnologies
i cultura digital
El Cèntric és un equipament pensat per
a impulsar l’ús democràtic i quotidià de
les noves tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC).
De fet, vol ser un centre especialitzat
en la formació en TIC a persones que
no en tenen, tinguin l’edat que tinguin. A part dels cursets i talles específics que s’organitzin, el personal del
Cèntric està format per acollir i atendre a qualsevol persona que no sàpiga fer servir els ordinadors existents a
l’equipament.

De fet, al Cèntric hi trobarem 18 ordinadors d’ús lliure i altres 20 a l’aula
d’informàtica (que quan no es facin servir per als cursets també seran d’accés
lliure). A més a més es posarà a disposició dels usuaris una vintena més
d’ordinadors portàtils de préstec entre
la biblioteca i les sales d’estudi, de manera que es puguin fer servir dins els
horaris de cada servei.
El centre disposarà de Wifi oberta i
gratuita per poder accedir a Internet en
qualsevol dels seus espais així com al
restaurant, a la plaça porxada de la pl. de
Catalunya i al pati del dipòsit d’aigües.
foto: lluís gallén
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L’auditori

(foto superior) té capacitat per a 302 persones i un escenari de 11 x 7,2 metres
i 5 metres d’alçada. El seu ús previst són actes de ciutat, lloguers a empreses, congressos
i actes culturals (concerts de format petit i mitjà, recitals,
SALES D’ESTUDI
presentacions...). Disposa de pantalles per a projectar-hi
Les sales d’estudi
audiovisuals i els actes que s’hi celebrin es podran emetre
del Cèntric obriran
a l’exterior via televisió (així com també rebre actes que es
tot l’any, fins i tot
celebrin en altres indrets). A la sala, la fusta natural contrasta
els diumenges, i tancaran
amb la blancor de les parets i del sostre, que té una forma
més tard que la biblioteca
ondulada i suau que millora l’acústica del local

❧

Arxiu Municipal
L’Arxiu Municipal, que tenia l’espai de
dipòsit pràcticament saturat, disposa ara al Cèntric de molt més espai. A
banda de les instal·lacions necessàries
per a la conservació de documents i
per al treball intern, el nou arxiu disposa d’una àrea oberta al públic, amb
una sala de consulta apta per a 24
persones de forma simultània, taulells
d’autoconsulta per a 6 persones i una
sala de reunions o grups .
L’Arxiu Municipal organitzarà també
activitats al voltant del patrimoni cultural i la història del Prat tant a la sala

d’exposicions com a d’altres espais del
Cèntric i a l’auditori.
Sales d’estudi
Són tres espais, independents de la biblioteca, que funcionaran en horaris en
què aquesta estigui molt plena o tancada. Estan pensades per a estudiants
de totes les edats que necessitin un espai estable per a l’estudi o per al treball
en grup. Hi ha una sala gran per a 40
estudiants i dues petites per a 12. Les
sales també disposen de Wifi oberta i
gratuïta i de prèstec de portàtils i ordinadors per a l’estudi.

A diferència d’ara, en què les sales
d’estudi del Prat obren només en èpoques d’examens, les sales del Cèntric
obriran tot l’any i tancaran més tard
que la biblioteca (obriran fins i tot diumenges al matí).
Sala d’exposicions
La sala d’exposicions del Cèntric té
140 m2 (similar a la de Torre Muntadas) i compta amb un sistema de parets expositives mòbils que permetran adaptar-se a cada necessitat

❧

www.centric.elprat.cat

·

centric@elprat.cat
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Escultura commemorativa de la Diada.
A la pl. del Mestre Estalella, a pocs metres del Cèntric, s’hi ha ubicat una escultura de l’artista vigatà
Enric Pladevall. Al voltant d’aquesta escultura se celebrarà
ARXIU MUNICIPAL
la tradicional ofrena floral anual de l’Onze de Setembre, que fins
El nou arxiu disposa
ara s’ha fet al parc del Fondo d’en Peixo. La peça fa unes mides
d’una àrea oberta al públic,
considerables: 9 metres d’altura i 30 de llargària. L’escultura és,
amb una sala de consulta
segons el seu autor, “un arc-falç que penera a la terra,
apta per a 24 persones
surt i s’enlaira, emfatitzant el concepte d’arrelament. A la part
de forma simultània
superior de l’arc hi ha les quatre barres en forma de llances”

❧
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La nueva
plaza de
Catalunya

El Ayuntamiento de El Prat quiere que el
Cèntric, la parada del metro y el aparcamiento subterráneo ayuden a reforzar la
plaza de Catalunya como gran espacio
de centralidad de la ciudad. Hasta ahora,
esta plaza ha sido básicamente un gran
espacio abierto en el centro de la ciudad, muy bien situado pero sin muchos
elementos que actuaran como polos de
atracción cívica, social y cultural, más
allá del gran espacio libre que ofrecía.

Pero ahora está a punto de nacer una
nueva plaza de Cataluña, adaptada a
nuevas funciones de centralidad y accesibilidad, con un potente espacio cultural
que generará actividad puertas adentro
pero también hacia el exterior, con una
parada de metro que aportará comunicaciones directas de la ciudad con su entorno metropolitano y será generadora
de movilidad asociada y de intercambio,
y con un aparcamiento que ofrecerá pla-
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Imatge
de l’antic
escorxador
que ocupava
l’espai on avui
s’hi aixeca
el Cèntric.

Història d’un edifici
L’any 2001 l’Ajuntament del Prat va convocar un concurs d’idees per a
la construcció del Cèntric, que també incloïa la remodelació de la plaça
de Catalunya en transformació, a causa de l’estació de la nova línia L9
del metro. La proposta guanyadora fou la de Manel Brullet i Associats SL.
Les obres es van adjudicar a l’empresa FCC i es van iniciar el setembre
de 2007. Cal recordar que al solar que ara ocupa el Cèntric hi havia l’històric
escorxador del Prat, construït l’any 1919, un edifici baix de color blanc
que va deixar de funcionar l’any 1979 i que fins a l’any 1994 va ser seu
de la brigada municipal d’obres i serveis. L’escorxador es va enderrocar
l’any 2006 per permetre la construcció del Cèntric.

zas en rotación que reforzará la vitalidad
social y comercial de la zona.
La plaza, por tanto, no acogerá sólo el
uso cotidiano del vecindario de su entorno, sino también el de personas venidas de otros lugares de la ciudad y de
más allá. Dicho de otro modo, pasará a
ser destino para mucha más población
de la que lo ha sido hasta ahora.
Para ordenar toda esta nueva afluencia prevista de gente, el Ayuntamiento

ha diseñado diferentes espacios dentro de la plaza, en función de los usos
principales a que se destinarán: paseo,
movimiento de paso, estancia, recreo,
actividad comercial... Así, por ejemplo,
delante del Cèntric habrá un espacio
libre de 2.000 metros cuadrados para
usos cívicos que a menudo estarán vinculados al equipamiento.
En cuanto al tráfico, el tramo de la Carretera de la Aviació que atravesaba la

plaza y que lleva años cortado por las
obras será exclusivo para peatones, ya
que los estudios de movilidad así lo han
aconsejado. La nueva ordenación de la
plaza también supondrá la eliminación
de algunas plazas de aparcamiento en
superficie, compensadas por la oferta
del nuevo parking subterráneo
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Imagen
de ordenador
que muestra
cómo quedará
en un futuro
la pl. de
Catalunya
con la nueva
urbanización.
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La arquitectura
de vanguardia
del Cèntric
aporta calidad
y singularidad
a la pl. de
Catalunya.
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José García, a la biblioteca del Cèntric, uns dies abans de la inauguració de l’equipament.
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“La pl. de Catalunya serà ara un
espai ciutadà molt més atractiu”
Entrevista a José García, tinent d’alcalde de Projectes Urbans i Obres Municipals
La construcció del Cèntric ha suposat
un dels principals reptes d’aquest
mandat municipal?
Sí, sense dubte, tant des del punt de vista
econòmic, perquè ha suposat una important inversió, com des del punt de vista
de l’obra, amb un procés constructiu en
el qual han conviscut diferents obres, com
pel que suposa per a una ciutat de més
o menys 65.000 habitants disposar, per
fi, d’un equipament públic d’accés a la
cultura com calia, amb altres serveis com
l’auditori o l’aparcament soterrat.
Qui ha vist l’edifici per dins diu que
no té res a veure amb l’aspecte que
té per fora. És així?
Sí, és lògic que fins ara només hagi estat valorat pels ciutadans pel seu aspecte
extern compacte, diguem-ne que contundent, i amb una volumetria important en
un espai tan obert com el de la pl. Cata-

lunya, però crec que quan entri en servei
es podrà comprovar que és un espai obert,
ampli, còmode per a l’ús de tothom, molt
lluminós, i en el qual s’ha cuidat la seva
relació amb l’entorn pròxim.
Des del punt de vista urbanístic, eco–
nòmic i social, què suposarà l’entrada
en servei del Cèntric per al seus voltants, especialment per a la pl. de Catalunya?
Crec que serà un revulsiu per a la ciutat en
general perquè es revaloritza un àmbit ja
important de relació ciutadana. Ara serà
encara un espai més atractiu des del punt
de vista de l’ús ciutadà, perquè s’hi ubiquen serveis que faran de pols d’atracció
d’activitat per a moltes persones i que dinamitzaran encara més aquesta zona.
El Cèntric, un aparcament subterrani,
una parada de metro... La pl. de Cata-

lunya esdevindrà finalment l’autèn–
tica plaça major del Prat?
El que resulta de totes les intervencions
que s’estan fent a la pl. Catalunya és que
aquest sector agafa encara més pes, més
centralitat i amb equipaments de referència per a tothom. Serà un punt neuràlgic
polivalent en el qual podran tenir lloc tota
mena d’activitats de ciutat i que està fet
pensant en les persones, tenint en compte la diversitat i l’accessibilitat i per fomentar la convivència.
Què significa posar en marxa un
equipament com aquest?
Significa ambició per a la ciutat. És la concreció d’un compromís. Un equipament
sociocultural que necessitàvem al Prat, un
servei relacionat amb la cultura que ha de
facilitar eines per a la formació i per al desenvolupament personals i que reforçarà la
nostra identitat i la nostra cohesió
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La estación del metro

. Uno de los elementos principales que ayudarán a dinamizar aún más la vida
socioeconómica de la plaza de Catalunya será la futura estación de metro de la línea L9. Está previsto que la estación entre en
servicio durante el primer trimestre del año 2012, junto con todo el tramo sur de la línea. No obstante, el Ayuntamiento está
negociando con la Generalitat la posibilidad de que la ciudadanía pueda visitar la estación tan pronto finalicen los trabajos de
arquitectura interior, cosa que sucederá durante el primer trimestre de 2011. La estación tendrá dos accesos: uno en el centro de
la plaza de Catalunya, a la altura de la plaza del Mestre Estalella, y otro en la calle de Lleida, al lado del Cèntric Espai Cultural

❧

Parking municipal bajo el Cèntric
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En el subterráneo del Cèntric se ha
construido un aparcamiento público
que gestiona la empresa municipal Prat
Espais. El parking consta de dos plantas
y una capacidad de 223 plazas para coche y 24 para motos. La entrada y salida
de vehículos se sitúa en la calle Lleida,
mientras que existen tres accesos peatonales, en la pl. Catalunya, pl. Mestre
Estalella y c. Jaume Casanovas.
El parking, como el resto de los municipales, constará de servicios de videovigilancia, interfonía, apertura de puerta
centralizada, control de accesos de vehículos y personas, etc.
Comercialización
Prat Espais prevé que el aparcamiento entre en funcionamiento durante el
primer trimestre de 2011. Aunque se
destinará fundamentalmente a clientes
y clientas con abono, una parte se dedicará a plazas de rotación. Las opciones
de comercialización serán en régimen de
cesión de uso por 50 años (compra) y ce-
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Aspecto del aparcamiento municipal situado en el subsuelo del Cèntric.

sión de uso temporal (alquiler), teniendo
prioridad las solicitudes de compra.
Precios y solicitudes
Los precios de la compra son a partir de
18.000 € las plazas pequeñas y a partir de

23.000 el resto, iva incluido. El alquiler es
de 95 € al mes. Las solicitudes deben presentarse en Prat Espais (Crtra. Bunyola, 49)
entre el 9 de diciembre y el 31 de enero.
Más información en www.pratespais.
com ; info@pratespais.com
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Inauguració, portes obertes
i primeres activitats
La inauguració del Cèntric tindrà lloc el diumenge 19 de desembre, a les 12h.
Una hora abans, a les 11h, es farà una cercavila amb els gegants del Prat davant
del Cèntric, on hi haurà un enlairament de globus
Tot seguit, el Cèntric obrirà per primera
vegada les portes al públic i s’hi farà la
inauguració de l’exposició “La formació
d’una ciutat”.
A l’interior de la biblioteca hi trobarem diferents activitats (contes i els seus
personatges, actuacions teatrals...), que
duraran fins a les 18 h (amb un descans
de 14.30 a 16.30 h), quan començarà
l’encesa de la il•luminació del dipòsit
d’aigua i un espectacle de música i llum,
que acabarà a les 20 h.
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Portes obertes
fins al 9 de gener
Un cop inaugurat el 19 de desembre, el
Cèntric farà jornades de portes obertes
fins al diumenge 9 de gener, amb els
horaris habituals de cada servei. Només
tancarà els dies 25 i 26 de desembre i l’1,
2 i 6 de gener.
Visites comentades
Si voleu conèixer el Cèntric amb més
profunditat i visitar les zones de treball intern, la col·lecció Castro o els dipòsits de l’arxiu, ho podeu fer amb les
visites comentades gratuïtes que es
faran en grups reduïts de 45 minuts,
amb sortida a les 17h, 18h i 19h al vestíbul de l’equipament. El dissabte 8 i
el diumenge 9 de gener també a les
12.30h. Els dies 24 i 31 de desembre
només a les 17h.
Tast de les activitats
Del 20 de desembre al 9 de gener, el
Cèntric presenta un tast del que seran
les seves activitats regulars al llarg de
l’any (hora del conte, tallers a la biblioteca, jo recomano, conèixer món,
veus robades, paraules poètiques,
lectures psicotròniques, programació
de música...)
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La formació
d’una ciutat
El Cèntric acollirà una exposició
sobre la transformació del Prat

Des del dia de la inauguració i fins a
l’estiu, el Cèntric acollirà una exposició
titulada “La formació d’una ciutat”, que
neix del llibre del mateix nom publicat
l’any 1990, i que ara l’Ajuntament ha tornat a editar revisat i ampliat.
Transformacions recents
L’exposició vol explicar la història més
recent de la nostra ciutat fent especial
èmfasi en les transformacions urbanístiques i territorials dels darrers anys. També vol donar a conèixer els projectes que
estan actualment en execució o que es
desenvoluparan en un futur immediat.
Pertinença
A partir d’un disseny atractiu i modern,
la mostra pretén enfortir el sentit de
pertinença a una comunitat que és el
resultat del treball col•lectiu.
Una gran maqueta sobre la transformació de la plaça de Catalunya i el
Cèntric ens donarà la benvinguda i
tot seguit ens trobarem amb una sala
d’exposicions convertida en un gran audiovisual. El diferents espais del Cèntric
serviran d’espais expositius on hi trobarem elements que aniran desenvolupant
els diferents continguts de l’exposició.
En el proper número d’aquesta revista oferirem un ampli reportatge sobre
aquesta exposició
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Visites
comentades
Visites gratuïtes a l’exposició
a les 16.30h, a les 18h i a les
19.15h, d’una hora de durada.
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De dalt a baix:
construcció
del dipòsit
d’aigua de
la pl. de
Catalunya,
pagès
llaurant
amb l’ajut
d’un cavall
i nova
urbanització
de l’av. Verge
de Montserrat.

M

anuel Brullet és l’ànima de l’estudi
d’arquitectes Brullet Associats,
l’equip d’arquitectes que va guanyar
el concurs d’adjudicació per al projecte
de construcció d’un espai cultural
a la plaça de Catalunya, el que ara
s’inaugurarà amb el nom de Cèntric.

Manuel Brullet, arquitecte

“Per fora,
l’edifici
és molt
auster, en
contraposició
a l’interior,
molt
lluminós,
alegre
i confortable”

Manuel Brullet és un arquitecte amb una gran
trajectòria professional, no solament des de
l’àmbit de la construcció, sinó també de la
docència a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Ens explica sota quins criteris va concebre
l’edifici i ens dóna pistes del que hi trobarem i
de com el podem utilitzar.
Quin va ser l’encàrrec de l’Ajuntament?
El de fer un edifici cultural, amb una biblioteca
important, l’arxiu municipal, un auditori, sales
de lectura, sales d’exposicions i altres serveis.
Alhora, ens demanava que estructuréssim tota
la urbanització de la plaça de Catalunya, amb la
nova estació de metro inclosa.
Quina proposta li vau fer?
Ens va semblar que l’edifici s’havia de col·locar
d’una manera tranquil·la dins de la trama urbana, per això vàrem fer un edifici compacte, de la
mateixa mida que les illes de cases que envolten
la plaça de Catalunya.
Què vol dir amb ‘compacte’?
Vol dir un edifici que ocupi poc espai, que sigui
sostenible, és a dir, que no perdi gaire energia i
que compleixi els requisits exigits al programa.
I en relació amb l’entorn?
Una altra idea a tenir en compte a l’hora de
pensar-lo va ser que la plaça i l’edifici havien de
tenir una relació molt forta. És per això que s’ha
dissenyat un pati dins l’edifici, que és el que fa
que es relacioni amb la plaça. Hi ha molt pocs
equipaments culturals que tinguin al davant un
espai tan magnífic com la plaça de Catalunya.
Pel que fa a la imatge, com el vareu pensar?
Volíem fer un edifici seriós, clàssic i que perduri
al llarg del temps.
Ara mateix, l’edifici sembla poc proporcionat amb el seu entorn.
Si mirem les illes del voltant, veurem que està
proporcionat. És de la mateixa mida que les
illes del voltant, només que en les altres hi
ha habitatges i aquesta és una “illa cultural”.
Quan la plaça de Catalunya estigui acabada, la
perspectiva serà molt diferent i les proporcions
s’ajustaran a la realitat.
Què més?
Un altre element molt important a tenir en
compte era l’excel·lència de la torre de les Aigües, amb la qual també ha de tenir una relació
tranquil·la i que emfatitzi el valor de la torre com

a símbol de la ciutat i com a element constructiu
singular i patrimonial. L’edifici fa la funció de sòcol de la torre, no li vol fer la competència, sinó
que vol ser com el seu marc.
Per això també feia falta aquesta contenció formal?
Sí; per fora, l’edifici és molt auster, en contraposició a l’interior, molt lluminós, alegre i confortable. Aquest contrast és el que més ens agrada.
Com heu aconseguit aquest contrast?
L’exterior és de zinc, un metall durador i fort, i
l’interior és de fusta: suau i agradable.
Hi ha gent del Prat que diu que no li agrada. Què pot dir per defensar-lo?
És un edifici dur, que d’entrada pot semblar
agressiu respecte a la ciutat, però estic segur
que la ciutadania se l’anirà fent seu i l’anirà entenent al llarg dels anys. Per altra banda, quan
estigui acabada la urbanització de la plaça de
Catalunya i s’hi hagin plantat els arbres, serà
molt més suau del que ara es veu. No volem un
edifici que ens deixi bocabadats, sinó un edifici
auster, senzill i confortable. Serà un edifici representatiu, però auster.
I quan hi entrem, què?
Llavors sí, que quedareu bocabadats! No és el
que aparenta. Hi trobareu un espai acollidor, confortable, ben il·luminat, un espai que es relaciona
amb l’exterior, que és molt important. Quan es
faci servir, és quan l’edifici ha de respondre.
Que els vol dir, als pratencs i pratenques?
Els convido a fer-lo servir, perquè és la millor
manera d’entendre’l. Que no es fixin només en
l’aspecte formal, sinó en l’aspecte interior.
I la plaça de Catalunya, com serà?
Tota la plaça serà una gran zona verda, una meravella, un espai molt gran ple d’arbres, donarà
un confort important a tot el barri. A més, tindrà
una magnífica estació de metro.
Com ha de ser un bon edifici públic?
Ha de tenir una gran ambició qualitativa, no
quantitativa. Hi ha d’haver una bona idea i s’ha
de desenvolupar buscant l’excel·lència. Una de
les qualitats de la construcció pública és que
ha de crear ciutat, ha de fer que el teixit social
s’integri dins el teixit constructiu. Estic segur que
el Cèntric ho aconseguirà amb facilitat
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[ Dolors Pérez Vives ]

“Convido a tothom
a fer-lo servir, perquè
és la millor manera
d’entendre’l. Que
no es fixin només en
l’aspecte formal, sinó
en l’aspecte interior”

“La construcció
pública ha de crear
ciutat, ha de fer
que el teixit social
s’integri dins el
teixit constructiu”

“No volem un
edifici que ens deixi
bocabadats, sinó
un edifici auster, senzill
i confortable. Serà un
edifici representatiu”
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Joan Camps i Boy

Felip-Neri Gordi Canalda

Antonio Gallego Burgos

Millorar la mobilitat

Convergència i Unió
guanya a El Prat

Jubilemos a Tejedor

Ens els darrers anys s’ha produït
un canvi en els hàbits de mobilitat
dels ciutadans. Cada cop es mouen més
i en el mínim temps possible. Aquests
canvis d’hàbit han creat nous problemes
com pot ser més dificultat d’aparcament,
congestió del tràfic o major dificultat
de mobilitat per a altres. Aquest problema
també ha afectat a la nostra ciutat
i Ajuntament ha de donar una resposta.
L’equip de govern en el moment
que es començava a detectar la falta de
places d’aparcament va ser incapaç d’actuar.
La resposta al crònic problema d’aparcament
va trigar massa. Es va constituir
Prat Espais, empresa municipal encarregada
de construir places de pàrquing, per aportar
solucions. Però la mobilitat és una temàtica
més àmplia i requereix altres mesures.
La pacificació del trànsit ha de fer
compatibles els usos del transport públic,
el privat, els vianants, les bicicletes
i les persones amb mobilitat reduïda.
I a més s’ha de fer aplicant polítiques
de discriminació positiva per a aquells
que estan més indefensos. L’increment
d’oferta de places d’aparcament,
la regulació de l’aparcament en superfície
amb possible creació de zones verdes
i blaves, la racionalització dels espais
d’aparcament són mesures
que s’han d’adoptar amb una visió global
del problema.
Resta molt per fer. S’acosten
les eleccions municipals i cada partit farà
les seves propostes per millorar la mobilitat,
però hem de tenir clar que quan apareix
un problema, la solució no es gratuïta,
té uns costos i aquests els acaben
pagant els ciutadans. Però el desllorigador
és com es reparteix el cost.
Aquest s’ha de fer selectiu i progressiu.

El 28 de novembre serà per a tota
la gent de Convergència i Unió d’El Prat una
data per recordar, doncs, per primera vegada
en els trenta anys de democràcia, CiU ha estat
la força política més votada a la nostra ciutat.
Les nostres primeres paraules
són d’agraïment per a totes i cada una de
les 25.458 persones que han anat a votar i,
particularment, a les 6.789 que han confiat
en CiU i en el nostre candidat, l’Artur Mas.
Ens complau que, contràriament al que deien
les enquestes, l’índex de participació hagi
crescut gairebé 5 punts aquí a El Prat.
Volem agrair i reconèixer la impagable
tasca que han fet durant tota la jornada
electoral els prop de cent interventors,
apoderats i col·laboradors que han estat
la garantia de joc net i la cara visible de CiU
als diversos col·legis electorals i,
molt particularment, a tot el col·lectiu
que ens ha fet costat els darrers mesos
i durant la campanya electoral.
Com a regidors d’aquest Ajuntament,
agraïm a les persones que els ha tocat
ser presidents o vocals de les meses
i al personal de l’administració: conserges,
policies i administratius la bona feina feta,
especialment tenint en compte la dificultat
que suposava la posada en marxa,
com a prova pilot, del sistema de col·legis
administrats electrònicament.
Catalunya tindrà un nou Govern
que administrarà amb humilitat, però
amb fermesa, aquesta confiança que
la ciutadania li ha atorgat. Temps hi haurà
per analitzar aquests resultats amb
la perspectiva de les eleccions municipals
del 22 de maig de l’any vinent, doncs si El
Prat ha votat pel canvi a Catalunya,
per higiene democràtica aquest canvi també
li convé al nostre Ajuntament. Que passeu un bon
Nadal i que el 2011 sigui una mica millor.

El pasado día 28 de noviembre
se celebraron elecciones autonómicas
en Cataluña. Como todo el mundo sabe
Convergència i Unió fue la fuerza más
votada, motivo por el cual les quiero felicitar
públicamente. Pero hubo otro ganador
en esas elecciones: el Partido Popular.
Logramos 18 escaños en
el Parlament de Catalunya, convirtiéndonos
así en la tercera fuerza política en nuestra
comunidad. Hemos conseguido un resultado
histórico con una notable participación
electoral. No han conseguido expulsar
al Partido Popular de la vida política catalana
a pesar de los intentos del nefasto tripartito.
En El Prat hemos cosechado, una vez
más, un notable aumento electoral.
Hemos incrementado en casi dos puntos
nuestro porcentaje de voto respecto a las últimas
elecciones autonómicas. 3.769 pratenses
han respaldado a nuestra formación
y aprovecho estas líneas para agradecerles
de todo corazón su respaldo y confianza.
En el Ayuntamiento
de El Prat hay mucho por hacer. Vamos
a seguir presionando para que ICV-PSC
mejoren la limpieza de nuestras calles,
para que actúen contra la inmigración
ilegal y sus privilegios, para que ejecuten
una política económica que reduzca
el espectacular desempleo, para que bajen
los impuestos a pequeñas empresas
y comercios, para que adelgacen
la administración municipal, para que
no despilfarren el dinero público con gastos
absurdos, para aumentar el número
de plazas de guardería, para que aumenten
las plazas de aparcamiento, para
que reduzcan la inseguridad en nuestros
barrios, entre otras cuestiones.
Entre todos hemos “jubilado”
a Montilla. Ahora, “jubilemos” a Tejedor.

http://blocs.esquerra.cat/joancamps

www.ciuelprat.cat

www.antoniogallego.blog.com.es

José García Pérez

Rafael Duarte Molina

La suma es positiva

Gir a la dreta

Las ciudades se configuran con
la dedicación, las aportaciones, los proyectos
y el talento de muchas personas que,
individual o colectivamente, impulsan
y hacen realidad propuestas que suman
en la mejora de nuestro bienestar.
El Prat es, en ese sentido,
una ciudad afortunada. Hay un gran número
de personas, de organizaciones que están
a pie de calle para conseguir más calidad
de vida en nuestro entorno, y para comprobarlo
basta dar, por ejemplo, un paseo
por la Mostra d’Entitats en la Fira Avícola
o consultar la agenda de actos de la ciudad.
Los socialistas apostamos
por la suma, creemos que “hay vida”
después de las sucesivas mayorías absolutas
de IC en el gobierno local, a pesar de que
las exposiciones y actividades que se organizan
nos muestren siempre las mismas caras,
y de que se confunda lealtad y compromiso
con sumisión olvidando que, en el trabajo
por el bien común, no todo es admisible
y menos la obsesión, que en ocasiones
roza el ridículo, por olvidar y no reconocer
a los que no son ellos.
Los hombres y mujeres
del PSC hemos puesto convicción, capacidad
y responsabilidad siempre, también ahora
en el gobierno municipal. Buscamos sumar
porque creemos que en la mejora de
la ciudad todas las voces son necesarias
y ninguna imprescindible por muchos años
que se lleven ejerciendo responsabilidades
públicas. Recorremos la ciudad para
conocer las necesidades más importantes,
para buscar soluciones a las demandas
fundamentales y mejorar, así, nuestro
entorno como hemos venido haciendo
con los aparcamientos subterráneos,
las residencias, las guarderías,
el transporte público (bus y metro) que hoy
son una realidad y de los que podemos
disfrutar ya los pratenses.

El resultat de les eleccions
al Parlament de Catalunya ha confirmat
els pronòstics de les enquestes: victòria
de CiU, ascens del PP i, fins i tot, una irrupció
de SI, que no deixa de ser una nova versió
de dretes de l’independentisme.
El primer que correspon fer
és felicitar els guanyadors: CiU ha estat
el partit més votat de manera clara i contundent,
i tindrà la responsabilitat de governar
en aquesta etapa tan complexa i tan
mediatitzada pel pèssim entorn econòmic.
Als partits que hem format
part de l’anterior govern de Catalunya
ens correspon assumir les responsabilitats
del mal resultat obtingut en conjunt
i fer una reflexió profunda de quins
han estat els errors i els encerts que han fet
que la ciutadania s’expressés de manera
tan contundent a les urnes. Tot i que a tot
Europa la tendència comuna és que governs
de dretes substitueixin els d’esquerra, també
hi ha elements propis de l’actuació
del govern tripartit que hem de revisar i corregir
de forma crítica, si volem que es pugui donar
una veritable alternativa progressista al nou
govern i a les polítiques, de perfil indubtablement
conservadores, que CiU durà a terme.
Un element que ha contribuït
a explicar l’increment de vots de CiU
i del PP és que la gent ja està tipa
de la situació de crisi i de l’aparent falta
de mesures per sortir-ne. La persistència
de la crisi ha estat determinant per impulsar
aquest canvi cap a la dreta que s’ha plasmat
en el resultat final de les eleccions.
En aquest panorama, ICV-EUiA
ha mantingut les seves posicions
amb dignitat. A partir d’ara, des de
l’oposició, continuarà defensant les mateixes
idees que ha intentat aplicar des del govern:
per trobar una sortida a la crisi
des de l’esquerra, defensant mesures més
solidàries, més equitatives i més sostenibles.

portaveus
dels grups
municipals
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vida pratenca
Josefa Espinosa
El alcalde de El Prat,
Lluís Tejedor,
y la concejal
de Servicios Sociales,
Ana Isabel Fernández,
han visitado a Josefa
Espinosa con motivo
de su centenario.
Josefa nació en Trevélez
(Granada), donde vivió
hasta cumplir 80 años,
cuando se vino a El Prat
a vivir con una hija.

Eulàlia Serra
L’alcalde i la regidora també han visitat la pratenca
Eulàlia Serra amb motiu dels seu 100 anys de vida.
L’Eulàlia va nèixer al Prat, on ha viscut sempre fins fa 5 mesos,
quan es va traslladar a una residència de Castelldefels. Va tenir
la perruqueria Layona (diminutiu d’Eulàlia) al c. de Frederic
Soler fins que es va jubilar. Ha publicat un llibre de poesia.

Alliberen cavalls
als espais naturals

EL PRAT
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El Consorci per a
la Conservació
dels Espais Naturals
del Delta ha alliberat
12 cavalls (10 eugues
i 2 poltres) als Espais
Naturals del Riu,
al voltant de l’estany
de Cal Tet, perquè
a través de la pastura
natural ajudin a la
recuperació botànica
i faunística de la zona
i, alhora, siguin
un nou punt d’interès
per a les persones
que visiten aquest espai.
Vídeo a www.elprat.tv

Compra a pagès
El Parc Agrari
del Baix Llobregat
ha presentat la guia
“Compra a pagès”,
un recull de pagesos
que fan venda directa
dels seus productes
als consumidors.
L’acte va comptar
amb la presència
del cuiner Ferran
Adrià i de la regidora
de Medi Ambient
del Prat, Alba Bou.

vida pratenca
Fotos guanyadores del 19è Concurs de Fotografia Delta del Llobregat

EL PRAT

1r premi de Paisatge: “Camp”, de Jorge Llorca
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1r premi Caça fotogràfica: “Camuflatge”, de Joan Guillamat
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Publicitat

Publicitat

ESPAI DE TROBADA

La jornada va ser
un espai de trobada
on conèixer persones d’altres
associacions i començar
projectes conjunts
UNA CIUTAT MILLOR

L’alcalde Lluís Tejedor
va destacar la importància
de les entitats
perquè la vida
de la ciutat sigui millor

Imatge d’un dels tallers participatius celebrats durant les jornades.
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Entitats, persones i municipi
Amb el lema d’aquest títol es va celebrar, el 13 de novembre, la II Jornada d’entitats
El 13 de novembre es va celebrar la II
Jornada d’entitats del Prat, sota el títol
“Entitats, persones i municipi”, per parlar
del paper que tenen les persones dins
de les associacions i de com aquestes
interactuen amb la ciutat.
L’alcalde Lluís Tejedor va destacar la
importància de les entitats perquè la
vida de la ciutat sigui millor, i Pau Vidal,

coordinador de l’Observatori del tercer
sector, va recordar que les associacions
estan formades per persones que opten
per implicar-se i dedicar el seu temps a
la ciutat i al projecte.
Cafè El Prat
A la mitja part es va fer el primer tast públic del nou Cafè El Prat, el cafè de comerç

just amb la marca de la ciutat. Després es
van fer els tallers, que van tractar quatre
aspectes relacionats amb les persones i
les entitats: la motivació, la comunicació,
la relació amb l’entorn i els rols de les
persones dins de les associacions

❧

Vídeo de les jornades a:
http://jornada.entitatsdelprat.cat

El nuevo hangar de Iberia,
una oportunidad para El Prat
La instalación, que ha ido entrando en funcionamiento de manera progresiva,
será un revitalizador de la economía de la zona y más concretamente de El Prat
oportunidad de formación y prácticas para el
alumnado de aeromecánica y aviónica del instituto Illa dels Banyols.
Precisamente, un convenio entre Iberia y el
Ayuntamiento de El Prat
ha permitido la donación al instituto de dos
motores de avión para
fines formativos.
La sonrisa

Un avión a punto de ser revisado en el interior del hangar.

El nuevo hangar de Iberia en el aeropuerto de El Prat, inaugurado oficialmente el 18 de octubre, ha ido entrando
en funcionamiento de manera progresiva. La instalación no estará a pleno rendimiento hasta dentro de año y medio.
Durante la inauguración, la compañía
aérea anunció que en el hangar traba-

jarán unas doscientas personas, todas
ellas en empleos cualificados.
Economía y formación
El Ayuntamiento de El Prat se ha mostrado convencido de que el hangar reactivará la economía de la zona, sobre todo la
de nuestra ciudad, ya que será una buena

Este hangar, que puede acoger el avión más
grande del momento,
ha costado 24 millones
de euros, de los cuales
un 75% lo ha aportado
Iberia y el 25% restante
el Consorcio de la Zona
Franca. El edificio ha
sido bautizado por algunos como “el hangar de
la sonrisa” por la forma
de sus ventanales vistos desde la ciudad.
Una “sonrisa” que, dada las dimensiones
del hangar, es visible desde muchos puntos de El Prat y del entorno
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[ Elisenda Ariza ]
Vídeo en elprat.tv
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Persones
premiades
en l’anterior
edició.

BASES

Trobareu les bases del concurs
a www.elprat.cat, on s’informa
sobre qui pot optar
als premis i com i on s’han
de presentar les candidatures
LLIURAMENT

Els Premis consisteixen en un
diploma i una peça artística.
La gala de lliurament se
celebrarà el 15 d’abril de 2011

Tercers
Premis
Ciutat
del Prat
EL PRAT
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El termini de presentació acaba el 14 de gener
Els premis Ciutat del Prat de Llobregat
2011 es convoquen per reconèixer la
trajectòria exemplar o les iniciatives i
les aportacions més significatives de

persones o organitzacions que hagin
destacat per haver contribuït a fomentar la llibertat, la solidaritat o la igualtat;
per haver afavorit el progrés de la socie-

tat i el civisme, la iniciativa econòmica,
l’urbanisme sostenible, la defensa del
medi ambient, la defensa dels drets humans; o que hagin destacat en l’àmbit
de la cultura, l’esport, o d’altres activitats.
El termini de presentació de candidatures acaba el 14 de gener de 2011, i la
gala de lliurament dels premis tindrà
lloc el 15 d’abril

❧

Més informació: www.elprat.cat

mapa: satur herraiz

El bus 105
arriba al
Mas Blau II
Canvia el seu recorregut
per passar pel parc
de negocis i continua fins a
la terminal T2 de l’aeroport

La línia d’autobús 105 ha modificat el
seu recorregut per arribar al parc de negocis Mas Blau II. Així, l’autobús passa a
tenir parades al nucli urbà, als principals
carrers del Mas Blau II (com l’av. del Baix
Llobregat i l’av. de les Garrigues) i arriba
a la terminal T2 de l’aeroport.

Nou recorregut del 105 pel Mas Blau II.

Des del 24 de novembre
Amb aquest nou recorregut, implantat
el 24 de novembre, la majoria dels polígons industrials del Prat queden coberts
amb transport públic des del nucli urbà,
fet que garanteix que els treballadors i
les treballadores puguin anar a la feina
sense necessitat d’un vehicle privat.

La línia comença a funcionar a les 4.30h
i acaba a les 22.45h. Trobareu tota la informació sobre aquesta línia a la pàgina
web www.tmb.net.
Transport públic
Aquesta ampliació forma part de l’aposta

pel transport públic que es porta a terme
al Prat amb altres línies regulars de transport urbà com ara el PR1, PR2, PR3 i PR4, i
interurbans com ara el L10, L78, 165 i 65,
entre altres

❧
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CiU, partit
més votat
al Prat
Convergència i Unió
va obtenir
a la nostra ciutat
el 26,82% dels sufragis
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CiU va ser el partit polític més votat al
municipi del Prat en les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre.
Convergència i Unió va obtenir un total de 6.789 vots (en les eleccions al Parlament de fa quatre anys en va aconseguir 4.661), que representen el 26,82%
del total (l’any 2006 va ser el 19,71%).
La segona força més votada al Prat va
ser el PSC, amb el 26,28% i 6.651 vots
(37,88% i 8.955 vots l’any 2006); seguida
del PP, amb un 14,89% i 3.769 vots (13%
i 3.075 vots l’any 2006); ICV-EUiA, amb
un 11,78% i 2.983 vots (12,12% i 2.866
l’any 2006); ERC, amb un 4,67% i 1.182
vots (8,7% i 2.055 vots l’any 2006); i C’s,

La participació va ser més d’un 4,5% superior a la de quatre anys enrere.

amb un 4,65% i 1.177 vots (3,3% i 783
vots l’any 2006). Pel que fa a la participació, va ser del 53,52% del cens (la
de les anteriors eleccions al Parlament
va ser del 48,92%). Recordem que el
Prat va estrenar, juntament amb altres

6 municipis catalans, un nou sistema
electrònic electoral que va millorar i
agilitar la gestió de tot el procés

❧

Informació completa a l’apartat Ajuntament /
Eleccions de www.elprat.cat

Bon moment pel
futbol amateur
Tres clubs del Prat
disposen d’equips
a categories territorials

El futbol amateur federat del nostre municipi aplega més de 80 futbolistes que
juguen en equips amb seu al Prat. A més
de l’AE Prat, regit per la Federació Espanyola, el Juventud Prat, la Unificación Prat
i l’AE Traus representen el futbol pratenc
més modest.
El Juventud, amb seu a l’Estruch i amb
més de 30 anys d’història, quan era
l’antiga SAFI, milita a Primera Territorial i amb clars objectius d’aconseguir,
aquest any sí, l’ascens de categoria. Cap
jugador cobra.

Partit de la Unificación (tota de blau).

Traus i Unificación

EL PRAT

Al Julio Méndez juguen els altres dos
equips de futbol territorial. La Unificación Prat, sorgida de la fusió de diversos
equips, té el seu equip masculí a Segona
Territorial i el femení a Primera Divisió de
Catalunya, la més alta de les noies. Presidit per Gregorio Benedí, la Unificación va
travessar moments difícils a l’estiu, quan
va estar a punt de desfer-se de l’equip femení per manca de pressupost.
L’AE Traus és l’entitat de futbol amateur
més jove. Amb un equip a Tercera Territorial i una bona base, espera poder aconseguir l’ascens a Segona per, qui sap, tenir
un derbi pratenc a Segona Territorial

35
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[ José David Muñoz ]

El Traus juga a Tercera Territorial i somnia amb pujar a Segona.

10

flaix esports

Cursa dels Mossos
El 10 de novembre, l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra
del Prat va organitzar la seva primera cursa de fons del Prat.
Van ser 10 quilòmetres pel parc Nou i el camí de la platja
en què van participar agents dels diferents cossos
i forces de seguretat que treballen al Prat:
Mossos, Policia Local, Bombers i agents sanitaris.

EL PRAT
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Equips base del CB Prat
Els equips de base del Club Bàsquet Prat es van presentar
diumenge 21 de novembre al pavelló Joan Busquets.
Més de 200 infants participen enguany en tots els equips
de l’entitat, que tenen el mirall del primer equip femení,
a Primera Catalana, el sènior 1, a Copa Catalunya, i el referent
màxim al conjunt de LEB Plata. Vídeo a www.elprat.tv

AE Prat
El conjunt entrenat per Miguel López, a Tercera Divisió, es troba
còmode a la zona mitja – alta de la taula. Ha fet del Sagnier un fortí,
malgrat que lluny del Prat els resultats no són tan satisfactoris.

AE DELTA PRAT
L’Associació Esportiva Delta – Prat, orientada
a la formació de jugadors en el futbol base,
ha iniciat la temporada amb tres equips:
un cadet i dos juvenils. El Delta
entrena i disputa els seus partits com
a local al CEM Julio Méndez.

flaix esports

CLUB NATACIÓ PRAT
38 anys són ja els que el Club Natació Prat
porta amb nosaltres. El Trofeu Aniversari,
amb la participació de tots els nedadors
i nedadores del club, va servir com a marc per
homenatjar Antoni Subirana, mort recentment,
i amb qui van aprendre a nedar multitud
d’infants pratencs. Vídeo a www.elprat.tv

Presentació futbol base AE Prat
El 27 d’octubre es van presentar les plantilles de tots els equips
de futbol base de l’Associació Esportiva Prat. Més 300 nens formen part
de l’entitat per a la temporada 2010-2011. Vídeo a www.elprat.tv

Cursa per la Vida
900 participants
van prendre
la sortida en
la sisena edició
de la Cursa
per la Vida,
organitzada
per la Junta Local
contra el Càncer.
S’ha batut
el rècord
de participants
i l’any vinent
s’espera superar
el miler. Vídeo
a www.elprat.tv

EL PRAT

Recogida
de juguetes
en El Prat
RÀDIO
(91.6 fm)
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A estrenar
Por petición expresa
de la Cruz Roja, los juguetes
deben ser nuevos a estrenar.
También se pueden aportar
libros, material escolar…

Imagen de la recogida de juguetes del año pasado.

La emisora municipal El Prat Ràdio (91.6
FM, www.elpratradio.com) se suma, un
año más, a las diversas campañas de recogida de juguetes que varias entidades
llevan a cabo en nuestra ciudad con motivo de la campaña navideña. El año pasado se recogieron más de 500 juguetes.
La recogida se realizará durante los
días previos al día de Navidad, para de
esta manera adelantar y mejorar la distribución que realiza la Cruz Roja de
nuestra ciudad entre las familias pratenses con menos recursos.
Del 13 al 23 de diciembre
Todos y todas las oyentes de la emisora municipal y la ciudadanía de El Prat

en general pueden llevar sus regalos
(juguetes nuevos y no bélicos, material escolar, libros...) a los estudios de El
Prat Ràdio calle Doctor Soler i Torrens,
desde el lunes día 13 hasta el jueves
23 de diciembre.
Programación
especial
Durante la semana del 20 al 24 de diciembre, el magazine matinal Planeta
Prat (que se emite de lunes a viernes
entre las 9 y las 13 h) ofrecerá una programación especial con motivo de esta
recogida solidaria de juguetes

❧

[ Oscar Sánchez ]

cinema capri

Fabricant una guerra
Les mentides que costen vides humanes
Entre els mèrits del cinema dels Estats
Units, que en té i molts, cal reconèixer la
capacitat d’autocrítica i denúncia de la
política i la societat americanes. Aquesta
capacitat, en el ben estès que no és un
fet generalitzable, ens ha donat moltes
hores de bon cinema, quasi sempre protagonitzat pels membres més progressistes de la indústria.
La guerra dels espies
La darrera d’aquestes cintes que ha
arribat a les nostres pantalles és Caza
a la espía, una voluntariosa obra dirigida amb correcció per Doug Liman (Mr i
Mrs Smith). La pel·lícula explica, amb una
detallisme propi d’algunes reconstruccions televisives, com es va anar teixint
una teranyina de mentides per justificar
una guerra que responia als interessos polítics i econòmics d’un president
mediocre, George Bush: no hi havia
armes de destrucció massiva i els

propis serveis d’intel·ligència americans
així ho van evidenciar. La veritat es va
amagar i qui s’atreví a denunciar-ho, en
va patir les conseqüències
Un cas real
Caza a la espía està basada en el cas real,
que tots hem pogut llegir a la premsa, del
matrimoni format per l’exambaixador
Joe Wilson i Valerie Plame, agent de la
CIA. Els dos són experts en Orient Mitjà
i en Àfrica i coneixen les trames terroristes. La denúncia per part d’ell de la
inexistència d’armament nuclear a l’Iraq
fa que, contravenint tots els reglaments,
alts càrrecs de la Casa Blanca filtrin a la
premsa el nom i la feina de Valerie.
Els llibres que van escriure tots dos
són la base d’aquesta pel•lícula, magníficament interpretada per Naomi Wats i
Sean Penn

❧

[ Marga Gómez ]

Caza a la espía
[ Director: Doug Liman
[ Guió: John-Henry Butterworth
i Jez Butterworth
[ Música: John Powell
[ Intérprets: Naomi Watts, Sean Penn,
Ty Burrell, Tomas McCarthy, Brooke
Smith, Bruce McGill, Sam Shepard
[ Durada: 106 min.
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algú del
prat
et recomana
un llibre
Com esdevenir
un príncep blau
en deu lliçons
[ Didier Lévy
[ Ed. La Galera, 2000
[ Col·lecció Grumets

“La història tracta d’un príncep
que per un encanteri es converteix
en gripau, i per tornar a ser príncep
ha de ser besat per una princesa.
Al llarg de la història passen coses
molt divertides. Els personatges
són ben diferents dels de la
història original. Només mirant
les il·lustracions t’adones
que no és un conte de fades,
princeses i prínceps,
sinó un llibre
que està escrit
justament per revisar
els estereotips
dels contes tradicionals”

❧

[ Alumnes de 4t
de l’escola
Bernat Metge ]
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Fa molts anys que la regidoria de Salut
Pública i Consum fa intervencions educatives preventives en temes de salut i,
des de fa un parell de cursos, du a terme el programa Adolescència i Salut,
adreçat a l’alumnat jove i adolescent.

Promoció
de la salut
entre
l’alumnat
ADOLESCENT

EL PRAT
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[ Adolescència i Salut vol facilitar
eines preventives i recursos personals
per potenciar i promoure estils de vida
saludables, així com donar a conèixer els
serveis i els recursos públics existents i
augmentar la seva accessibilitat.
[ Els centres educatius són un
dels principals àmbits d’actuació per a la
promoció de la salut, ja que en ells s’hi assegura el treball amb tota la població que
es troba en l’etapa d’educació obligatòria
i, a més, permet programar accions més
continuades al llarg dels cursos i acompanyar l’alumnat en les diferents etapes
del seu desenvolupament.
[ El programa té dues parts: un
treball fet per especialistes que intervenen en tallers, i activitats didàctiques
proposades per treballar a l’aula per
part del professorat.
[ Les activitats es despleguen en
quatre línies: Desenvolupament personal, Prevenció de conductes additives,
Alimentació saludable i Afectivitat i
sexualitat. Tenen una gran acceptació
per part dels centres de secundària i

Una sessió de treball a l’Institut Baldiri Guilera.

compten amb un índex de participació que supera el 90% de l’alumnat del
Prat.
[ Aquest curs el programa es presenta en format digital i consta d’un
mòdul de treball per a cada nivell de
l’ESO i una guia per al professorat

❧

LES NOSTRES entitats

Associació Teatral
Els Pastorets
[ C. Dolores Ibárruri, 45
[ Tel. 933741580
[ http://pastorets.
entitatsdelprat.cat

F

a 10 anys que
aquesta associació
va representar
per primera vegada
l’obra Els Pastorets.
Feia més de 50 anys
que no es feien
al Prat i estaven
molt il·lusionats.
I encara ho estan.

EL PRAT

Membres de l’associació en el descans d’un assaig, a l’auditori de Torre Balcells.
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Deu anys fent Els Pastorets,
barreja de tradició i il·lusió

desembre

L’entitat pratenca celebra el seu desè aniversari amb un sorprenent
espectacle de pastorets on es barregen el teatre, la música i la dansa
Quan, fa 10 anys, van voler recuperar la
representació d’Els Pastorets, van obrir les
portes a tota la gent del poble que hi volgués participar, des dels més petits fins als
més grans, i van arribar a ser 84 persones.
Més de 150 persones
Avui en dia continuen amb la mateixa
filosofia d’aconseguir la màxima implicació de tothom, i enguany són més
de 150 persones les que hi participen.
Maria Àngels Codina, la presidenta de
l’entitat, m’explica que la clau de tots
aquest anys ha estat la il·lusió, “el teatre
en sí ja és il·lusió i cada any entra gent al
grup que porta la il·lusió a dins”. Un dels

fets més importants de fer Els Pastorets
és promocionar la cultura tradicional
d’una manera divertida i participativa.
Fent pastorets es fa poble, i les persones
responen a dalt de l’escenari i a baix, venint a veure la representació.
Altres obres de teatre
A més d’Els Pastorets, aquesta associació també ha preparat altres obres de
teatre. L’any passat van estrenar l’Hostal
de la Glòria, que va ser tot un èxit. I enguany estan preparant per a la primavera l’obra de Josep Maria de Sagarra Ens
ha caigut la sogra. Estarem ben atents
per no perdre’ns el dia de l’estrena!

Vols veure Els Pastorets?
Voleu veure un espectacle on hi ha teatre, música, dansa i molta diversió? On
hi ha dimonis, pecats capitals, angelets,
esclaves i pastors? No us perdeu aquesta apassionant història de Nadal. Les representacions es faran al Teatre Modern
els dies 26 de desembre a les 18.30 hores i el 2 de gener a la mateixa hora.
Per acabar, donem les gràcies en nom de
la presidenta de l’entitat, Maria Àngels Codina, a totes les persones i a totes les entitats que durant aquests deu anys han fet
possible que cada any s’obrís el teló
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