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El Prat triplica les places
d’escola bressol en quatre anys
A finals de gener va entrar en servei La Blaveta, la cinquena escola pública
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Una de les activitats més destacades que es fan al Cèntric són les reunions de clubs de lectura. Recentment se n’han creat tres: Zen Lletres, Infantil i Ink-Out.
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La lluminositat i amplitud de la biblioteca atreuen força estudiants

L’èxit de públic ha fet traslladar l’Hora del Conte de la biblioteca a l’auditori.

Cèntric Espai Cultural

. A principis de febrer, el Cèntric ja havia rebut més
de 62.000 visites. El nivell de valoració dels serveis i l’índex de satisfacció és molt alt. El centre ha rebut
30 fulls de suggeriments, la majoria d’estudiants que no trobaven espais impermeables al soroll.
L’Hora del Conte s’ha hagut de traslladar a l’auditori perquè se solen
ANELLA CULTURAL
superar les 200 persones, també han crescut les presentacions
Ja funciona l’Anella Cultural al
de llibres i xerrades amb autors i tots els tallers infantils
Cèntric, amb el suport d’elprat.tv,
de la biblioteca s’omplen. Actualment s’està produint una gran
per connectar diferents centres
afluència de demandes de visites comentades i sol·licitud
culturals catalans i emetre
d’espais. En els propers dies es farà la difusió de la posada
en directe activitats interactives
en marxa de la Sala Atic i del préstec d’ordinadors portàtils

❧

La connexió wi-fi gratuïta permet navegar per Internet.

Les hores nocturnes s’acostumen a omplir d’estudiants.

Els diversos espais del Cèntric acullen persones de totes les edats.

D

es que naixem fins que acaba la nostra vida professional hem d’estar en aprenentatge continu. El món canvia
sense parar i la forma de vida actual requereix que les capacitats de les persones, i també de les societats,
siguin cada cop més àmplies i especialitzades.

Treballem perquè

Acabem d’estrenar l’escola bressol La Blaveta, i això significa que amb les cinc escoles bressol públiques esco-

el Prat tingui el màxim

laritzem més de 600 nens i nenes d’entre 0 i 3 anys. Les escoles bressol són una necessitat per a les famílies,

d’ofertes formatives

per poder compatibilitzar l’horari laboral amb l’atenció als fills; però són, sobretot, el primer pas cap a un camí

per a la ciutadania, perquè

que ens anirà formant, l’inici del recorregut acadèmic que seguirem al llarg de la vida.

malgrat les dificultats,
una bona formació contínua

Aquesta revista també informa dels cursos per a professionals de l’aeronàutica que s’imparteixen al Prat. El

sent la millor garantia

port, l’aeroport i altres infraestructures ens brinden oportunitats laborals molt interessants que requereixen

per trobar feina i progressar

una formació molt especialitzada. Perquè volem que la gent del Prat hi pugui optar amb totes les oportunitats,

professionalment

l’Ajuntament treballa perquè la ciutat sigui centre de referència en la formació integral d’activitats aeroportuàries i logístiques, amb centres com l’Institut Ribera Baixa i l’Illa dels Banyols, l’Escola Oficial d’Idiomes o
els cursos FP.CAT de logística.
Treballem perquè el Prat tingui el màxim d’ofertes formatives per a la ciutadania, perquè malgrat les dificultats, una bona formació contínua sent la millor garantia per trobar feina i progressar professionalment.

Aprendre per progressar

Lluís Tejedor
L’alcalde

D

esde que nacemos hasta que termina nuestra vida profesional hemos de estar en aprendizaje continuo. El
mundo cambia sin cesar y la forma de vida actual requiere que las capacidades de las personas, así como de
las sociedades, sean cada vez más amplias y especializadas.
Acabamos de estrenar la “escola bressol” La Blaveta, lo que significa que con las guarderías públicas escola-

Trabajamos para que

rizamos a más de 600 niños y niñas de entre 0 y 3 años. Las guarderías son una necesidad para las familias,

El Prat tenga el máximo

para poder compatibilizar el horario laboral con la atención a los hijos, pero son, sobre todo, el primer paso

de ofertas formativas

hacia un camino que nos irá formando, al inicio del recorrido académico que seguiremos a lo largo de la vida.

para la ciudadanía, porque
a pesar de las dificultades,

Esta revista también informa de los cursos para profesionales de la aeronáutica que se imparten en El Prat.

una buena formación sigue

El puerto, el aeropuerto y otras infraestructuras nos brindan oportunidades laborales muy interesantes que

siendo la mejor garantía

requieren una formación muy especializada. El Ayuntamiento trabaja para que la ciudad sea centro de refe-

para encontrar trabajo y

rencia en la formación integral de actividades aeroportuarias y logísticas, con centros como el Instituto Ribera

progresar profesionalmente

Baixa y la Illa dels Banyols, la Escuela Oficial de Idiomas o los cursos FP.CAT de logística.
Trabajamos para que El Prat tenga el máximo de ofertas formativas para la ciudadanía, porque a pesar de las dificultades, una buena formación sigue siendo la mejor garantía para encontrar trabajo y progresar profesionalmente.
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Les 4 claus
[1]
Amb La Blaveta, inaugurada
el 23 de gener, el Prat
ja compta amb cinc escoles
bressol públiques
que escolaritzen
a més de 600 infants.

[2]
Totes les escoles bressol
del municipi admeten nens
i nenes de tota la ciutat,
ja que el Prat és zona
única pel que fa
a l’oferta de 0 a 3 anys.

[3]
Aquest gener, els cinc centres
públics del Prat de 0 a 3 anys
havien cobert el 77% de
la demanda d’escolarització.

[4]
La Blaveta crida molt
l’atenció pel seu disseny
arquitectònic i el colorisme
de les façanes, que varia
segons l’hora del dia.

El Prat triplica
l’oferta de places
d’escola bressol
municipals
en quatre anys

E

l diumenge 23 de gener es va inaugurar
la quarta escola bressol municipal del
Prat, La Blaveta. L’endemà el centre va
començar a rebre els nens i nenes de 0 a
3 anys que s’hi havien matriculat.
Amb l’entrada en funcionament de La
Blaveta, el Prat ja disposa d’una xarxa
educativa en la franja de primer cicle
d’educació infantil (de 0 a 3 anys) de
cinc escoles bressol públiques, de les
quals quatre són municipals: la històrica Sol Solet, amb una capacitat de 119
places; El Cabusset, amb 127 places; La

Granota, també amb 127 places; i ara La
Blaveta, la més gran de totes, amb 160
places. A aquestes quatre cal sumar-hi la
llar d’infants Dumbo, de la qual n’és titular la Generalitat, així com la xarxa de sis
escoles bressol privades que funcionen
actualment al Prat.
Les xifres mostren com, des del curs
2006-2007, l’Ajuntament del Prat ha
més que triplicat l’oferta de places
d’escola bressol municipals. Tot i que
l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys
no és obligatòria, sí que és una de les
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L’alcalde,
Lluís Tejedor;
el director
general de
centres públics
d’Ensenyament,
Jordi Roig;
el tinent
d’alcalde
José García;
i la regidora
Margarita García,
el dia de la
inauguració.

principals demandes de la ciutadania a
l’hora de poder conciliar la vida laboral
amb la familiar i que s’ha vist augmentada en aquests últims anys, per bé que no
totes les famílies opten per escolaritzar
els seus fills i filles abans dels tres anys.
Gairebé 1.000 infants
escolaritzats
Actualment, el total de població escolaritzada en la franja dels 4 mesos als 3
anys és de 986 nens i nenes, que repre-

senten el 56% de la població total pratenca d’aquesta edat empadronada. El
62,3% d’infants està escolaritzat en centres públics i el 37,7% en privats.
Cobertura de la demanda
Malgrat l’augment que ha experimentat en els darrers anys la demanda,
aquest gener les escoles bressol públiques del Prat havien cobert el 95% de
les peticions en la franja de 2 a 3 anys
d’edat. Això és deu a què, tot i existir

Xarxa pública d’escoles bressol al Prat
Escola

Places

Titularitat

Adreça

Sol solet

119

Municipal

Av. del Canal, 114

El Cabusset

127

Municipal

C. del Músic Blai Carmona, 4

La Granota

127

Municipal

C. de Sarajevo, 5

La Blaveta

160

Municipal

C. del Tibidabo, 1

81

Generalitat

C. del Riu Ebre, 15

Dumbo

gràfic: pepa badell

places vacants a La Blaveta, algunes
famílies han preferit seguir en llista
d’espera d’altres escoles bressol demanades en primera opció o que estan
més a prop de casa seva.
En el cas dels grups de nadons i d’1 a
2 anys, la satisfacció de la demanda està
en el 65% i el 70%, respectivament.
Totes les escoles bressol del municipi
admeten nens i nenes de tota la ciutat,
ja que el Prat és zona única pel que fa a
l’oferta 0-3 anys.

Evolució de places
d’escola bressol
públiques al Prat
Una arquitectura especial
L’escola bressol municipal La Blaveta
crida molt l’atenció pel seu atrevit disseny arquitectònic i el colorisme de les
façanes, que varia segons com hi impacti la llum del sol. Es tracta d’un edifici
molt espaiós i funcional, que té molt en
compte l’eficiència energètica tant per
l’estalvi com pel confort dels infants i
del personal docent

❧

Vídeos a www.elprat.tv

Curs 2005-2006

192 places

Curs 2006-2007
Curs 2008-2009

311 places
327 places

Curs 2009-2010

454 places

Curs 2010-2011

614 places
gràfic: pepa badell

L’escola
és molt
àmplia
i disposa
de molta
llum natural.
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Óscar Hernández

Rosalía Luna

Manuel Caballero

“Està molt bé. És una
escola bressol pública
de nivell. Els pares
i les mares podem
entrar els infants
fins a la classe.
Té molta llum i unes
aules àmplies. Abans
portàvem la nena
a una guarderia
privada i no hi ha
ni punt de comparació. La classe
era una quarta part de la d’ara.”

“Me parece muy bien. A El Prat
le hacía falta otra guardería.
Está muy bien situada y tiene mucha
luz que da alegría a los niños
y niñas. El Prat ha mejorado mucho
en los últimos años en cuanto
a escuelas. Recuerdo cuando en esta
zona sólo estaba el Pompeu Fabra.”

“Las instalaciones están muy bien,
está bien ubicada y tiene cocina
propia. Pero todavía falta en nuestra
ciudad que haya tres
o cuatro más
como ésta. El Prat
ha cambiado mucho
en los últimos
años pero aún
le falta ampliar
el número de plazas
de guarderías.”

11
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Joan Camps i Boy

Jordi Gili i Farrés

Antonio Gallego Burgos

Noves llars
d’infants al Prat

Canvi de cicle
en positiu

No a la nueva
mezquita (2ª parte)

Durant els 23 anys de govern
conservador de CiU ben poc es va fer
per adequar les necessitats de la societat
catalana fruit de la incorporació de la dona
al treball i del canvi en les relacions
personals i familiars. La necessitat
de cobrir la creixent demanda
de places de llars d’infants es va deixar
en mans de l’oferta privada.
La concepció com a etapa
educativa, i no com a solució d’un problema,
es va imposar a partir del 2003 en arribar
a la Generalitat el govern catalanista
i d’esquerres. Des del Departament
d’Educació, que primer va dirigir Josep
Bargalló i posteriorment Marta Cid,
amb molt bon encert van posar tot l’esforç
econòmic necessari perquè des dels
ajuntaments s’hi afegissin. Per això
el departament va augmentar la seva
aportació per a la construcció,
incrementant els recursos a més del doble
del que estaven a disposició dels
ajuntaments en l’etapa convergent.
L’esforç econòmic per potenciar
l’etapa educativa de 0 a 3 es va reforçar
amb una altra injecció de recursos.
Es van incrementar en un 65% els recursos
destintats a finançar el funcionament ordinari
de les llars d’infants. Aquest esforç econòmic
iniciat en l’etapa que ERC dirigia la política
educativa va animar molts ajuntaments
a prioritzar la construcció de llars d’infants.
En el cas de la nostra ciutat en els darrers
4 anys n’hem inaugurat tres, primer
El Cabusset, a principis del 2010
La Granota i ara fa un mes, la Blaveta.
Més de 400 noves places
públiques de llars d’infants.
Un remarcable esforç públic perquè molts
nens i nenes de la nostra ciutat en treguin un
profit com a ciutadans.

És l’hora de fer balanç i podem
dir que El Prat ha viscut els darrers anys un
veritable final de cicle. Trenta dos anys amb
un mateix model polític, són molts, massa.
La legitimitat que dóna les urnes no
està renyida amb el fet que, per higiene
democràtica, El Prat necessita un canvi.
Cal un aire nou, unes idees noves, un
nou concepte de ciutat més oberta, més
amable, més segura on tothom hi pugui
trobar feina, és a dir: un Prat millor.
El grup municipal de CiU, que
fins avui ha estat encapçalat per l’amic
Felip Neri Gordi, a qui vull agrair tota la
feina que ha fet per la nostra ciutat i que
continuarà fent, hem treballat durant
aquests anys amb la voluntat d’afavorir la
convivència, que és el be més preuat. Hem
fet propostes, hem fiscalitzat l’equip de
govern, mostrant la nostra disconformitat
en tot allò que hem considerat negatiu per
la ciutat, però sempre des del respecte.
Arriba l’hora d’obrir un nou cicle
amb els ulls fits en el futur, veiem que són
moltes les coses que cal millorar, conscients
de les limitacions a què ens obliga la crisi.
Tenim un greu problema
d’atur, però no tenim aquell espai
que hom anomena “viver d’empreses”
on els empresaris novells, a més de rebre
informació i assessorament, puguin trobar
aixopluc per iniciar la seva activitat.
Necessitem espais on la joventut pugui
expressar la seva creativitat i no hagi
de marxar als pobles veïns o rodar d’un
lloc a l’altre. Ens cal un casal per aplegar
les entitats de cultura tradicional i
popular. Ens urgeix l’escola de música.
Són tan sols uns exemples de les
moltes coses que s’haurien pogut fer
amb una quarta part del que ens ha
costat el Cèntric. En seguirem parlant.

La comunidad islámica
de El Prat ha invertido más de 400.000
euros para la habilitación de una nueva
macro mezquita en la avenida Anselm Clavé,
89. Esa zona de la ciudad está calificada
como zona industrial y está afectada
urbanísticamente por el soterramiento
de las líneas del AVE. Esta situación
les impediría obtener la licencia
definitiva para instalar la mezquita,
según el actual marco legal.
Sin embargo, pocas semanas
después de la compra de la nave industrial,
el gobierno municipal de ICV y PSC,
haciendo bandera de su exquisita
sensibilidad con el colectivo islámico,
ya ha iniciado los trámites urbanísticos
para impulsar la recalificación urbanística
que posibilita la instalación de esa macro
mezquita de carácter metropolitano
con capacidad para casi 300 personas,
a pesar del profundo rechazo vecinal.
Nos parece un profundo
error legalizar una mezquita en esa zona
de El Prat. En pleno casco antiguo, futuro
centro de El Prat y a pocos metros de una
importante entrada al municipio no cabe
esa instalación islámica. Ese no es nuestro
modelo de ciudad. Nosotros no aspiramos
a ser la capital islámica comarcal.
No estamos de acuerdo
con que se beneficie a un colectivo,
sea del credo que sea, para perjudicar
a otro. Hay otras prioridades.
Sigo esperando a que el alcalde
Tejedor y sus socios del PSC rectifiquen.
Les exijo que descarten públicamente
la opción de posibilitar la construcción
de la macro mezquita en el casco antiguo.
Si somos decisivos en el próximo gobierno
municipal nos comprometemos a no legalizar
la nueva macro mezquita en El Prat.

http://blocs.esquerra.cat/joancamps

www.ciuelprat.cat

www.antoniogallego.blog.com.es

José García Pérez

Rafael Duarte Molina

Ciutat cohesionada

¿Quedamos
en el Cèntric?

En aquests moments,
en els quals més falta fa exercir
la responsabilitat, el Partido Popular
es dedica a menysprear i menystenir
qualsevol proposta per la ciutat que
no facin ells, a llençar missatges falsos
que generin confusió i crispació perquè
creuen que a força de repetir-los
es faran veritat; i altres només pensen
en aprofitar els rèdits i la inèrcia
de tota la vida al govern local.
Nosaltres optem per reforçar
el nostre compromís de treballar
pel Prat del segle XXI i la seva gent,
amb la pràctica de polítiques innovadores
que facilitin el desenvolupament
de projectes eficaços i sòlids que
ens ajudin a avançar com a comunitat,
com hem vingut fent en els darrers anys.
Volem aportar, d’una banda,
una visió estratègica de la ciutat
que integri la gent, els col·lectius
i els barris, que conjugui cohesió social,
dinamisme cultural i econòmic, i qualitat
de vida, que revitalitzi la ciutat per fer-la
dinàmica i creativa. I també, d’altra
banda, complicitat per fer efectiva aquesta
estratègia, plegats, perquè és des d’aquesta
perspectiva que plantegem les nostres
propostes de treball fent les coses
amb decisió i consens en favor de la ciutat.
Es fa necessari un nou impuls
pel Prat, una ciutat que no es conforma,
que vol recuperar confiança, una ciutat
que és una realitat en canvi constant
que vol créixer i ser referent.
I és per això que desenvolupem
propostes ambicioses que cerquen
el millor per a la ciutat, i que alhora,
des de la proximitat i el coneixement del nostre
entorn, permetin, a les persones, avançar
en el seu projecte vital, que s’atenguin
les seves necessitats i que garanteixin
l’accés als serveis públics de tothom.

La apertura del Cèntric
ha supuesto para El Prat algo más que
un nuevo equipamiento. En poco tiempo
se ha convertido en parte de nuestro paisaje
cotidiano, en una nueva referencia de
la vida cultural. En los escasos meses
que lleva abierto, miles de personas
han pasado por él, han asistido a alguna
de sus actividades o, simplemente,
han quedado allí para estudiar, para visitar
las instalaciones o para charlar un rato.
Aunque las cifras de las personas
usuarias y visitantes son definitivas,
lo realmente importante es destacar
el salto cualitativo y cuantitativo que un
equipamiento de estas características supone
para El Prat. Unas instalaciones de calidad,
amplias y modernas, un cambio enorme
desde el concepto de “biblioteca pasiva”
a un espacio de encuentro entre personas
que buscan diversos usos y servicios:
estudiar, leer, consultar, investigar y también
participar en otras actividades culturales.
La intervención en el conjunto
de la plaza de Catalunya ha supuesto
también la instalación del monumento
al Onze de Setembre y, especialmente,
la renovación e iluminación del depósito
de agua, que refuerza su imagen como
símbolo ciudadano. En el futuro inmediato
se completará la reurbanización de toda
la plaza y la apertura de la estación de metro.
¿Alguien se acuerda de aquellos
que proponían hacer un centro comercial
en la plaza Catalunya?, curiosamente son los
mismos que ahora dicen que la construcción
de la biblioteca ha sido muy cara, claro
que hace poco decían que en El Prat
no había equipamientos culturales de calidad.
La respuesta ciudadana certifica
un éxito que cambiará la imagen
de una parte importante de nuestra ciudad:
un equipamiento y un entorno de calidad
que la ciudadanía exhibe con orgullo.

portaveus
dels grups
municipals
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CENS D’OCELLS
HIVERNANTS
El cens d’aus hivernants
al delta ha donat unes
xifres molt similars
a les de l’any passat,
si bé hi destaca
l’increment d’ocells
al riu, especialment
ànecs de diverses
espècies i les fotges,
entre el pont
de Mercabarna i el
mar, fet que evidencia
l’augment de la qualitat
de l’aigua i de la flora
aquàtica en aquest
tram. A la foto,
un grup de fredelugues.

JORNADA D’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA
El 3 de febrer es va realitzar
a diversos espais de la ciutat
la 13a Jornada d’Orientació
Acadèmica i Professional,
adreçada a joves que han
acabat batxillerat o cicles
formatius de grau superior
i volen continuar els estudis.
La van organitzar
els departaments
d’Educació i Cultura i
Joventut de l’Ajuntament
i els instituts. Més informació
a: formacio@joves.prat.cat
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VIDA SANA CONTRA
EL CÀNCER
Amb motiu del Dia Mundial
del Càncer, el 4 de febrer la Junta
Local del Prat de l’Associació
Espanyola contra el Càncer
va organitzar una taula
informativa per sensibilitzar
la ciutadania de la importància
de la prevenció i dels hàbits
saludables davant aquesta malaltia.

vida pratenca

PRATENCA CENTENÀRIA

JOVES.PRAT EN FORMAT AUDIOVISUAL

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la regidora de Serveis
Socials, Ana Isabel Fernández, han visitat a Mª Dolores
Valenciano amb motiu del seu centenari. Mª Dolores
va ser mestra a les escoles del Parc i Joan Maragall.

El 16 de febrer es va presentar al Cèntric un audiovisual que
mostra els recursos per a joves que hi ha la ciutat. Jose García,
jove creador pratenc, ha estat al darrera de les càmeres i l’edició
de la peça. L’audiovisual es pot veure a www.joves.prat.cat

L’ESCOLA GALILEO GALILEI
ESTRENA GIMNÀS
El 4 de febrer es va inaugurar
el nou gimnàs de l’Escola Galileo
Galilei, unes obres finançades
pel Fons Estatal d’Ocupació
i Sostenibilitat Local (FEOSL).
A la inauguració hi va assistir
l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor,
i el delegat del Govern espanyol
a Catalunya, Joan Rangel.

Vídeo a www.elprat.tv

PETICIÓ MUNICIPAL A MAS
El president de la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC),
Manel Bustos, i el de l’Associació
Catalana de Municipis, Salvador
Esteve, han demanat
al president de la Generalitat,
Artur Mas, que la retallada
pressupostària no afecti les
polítiques socials, per no afectar
la cohesió social dels municipis.
A la reunió hi va assistir
l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor,
com a vicepresident de la FMC.

EL PRAT

15

març

11

Publicitat

Inauguració i visites
guiades al CRAM
Després d’uns mesos de funcionament, el Centre
de Recuperació d’Animals Marins, situat a l’antic
camp de golf del Prat, es mostra a la ciutadania

CAP DESPESA MUNICIPAL

El Prat gaudirà d’unes
instal·lacions que són un
referent a la Mediterrània i que
no han necessitat cap inversió
per part de l’Ajuntament
INSCRIPCIÓ A LES VISITES

La inscripció prèvia cal fer-la
a La Porta del Delta
(av. Verge de Montserrat, 77),
tel. 933 74 13 79
www.portadeldelta.cat

càrrec d’Aena, que a més ha cedit els terrenys a l’Ajuntament.
Portes obertes

Les instal·lacions del CRAM són un referent a tota la Mediterrània.

Tot i que ja fa uns mesos que funciona,
el Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM), ubicat als terrenys de l’antic
camp de golf del Prat, obre les seves
portes al públic.
La Fundació CRAM s’hi va traslladar
des de Premià de Mar a l’estiu i fins ara

ha treballat en l’adequació de les noves
instal•lacions. Es tracta d’un equipament de primer ordre del qual gaudirà
la ciutadania pratenca i que, a més, no
ha rebut finançament municipal, ja que
ha anat a càrrec del Ministeri de Medi
Ambient, amb més del 80%, i la resta a

La inauguració oficial del CRAM es farà
el 19 de març, mentre que la ciutadania
podrà visitar-lo durant unes jornades de
portes obertes que es faran els dies 20,
26 i 27 de març i 2 i 3 d’abril.
Per participar-hi cal inscripció prèvia a
La Porta del Delta, av. a Verge de Montserrat, 77, de 10 a 13h i de 17 a 20h. També
es pot fer a través del telèfon 933741379
o a www.portadeldelta.cat.
Els primers afortunats a conèixer el
CRAM han estat els alumnes de quart
de primària del Prat. Des de principis
d’any prop de 450 infants han participat en el programa educatiu de la Fundació CRAM

❧

[ Ariadna Castillo ]
Vídeo a www.elprat.tv
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La carxofa Prat, juntament amb el pollastre pota blava, són els protagonistes de les Jornades Gastronòmiques.

La primavera, al Prat,
18
és temps de gastronomia

EL PRAT
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A finals de març comença la primavera, que a la nostra ciutat arriba amb una agenda
farcida d’activitats gastronòmiques que posen en valor els nostres productes

Al Prat gaudim de dos productes autòctons d’alta qualitat, com són el pollastre pota blava i la carxofa, i també
d’una àmplia oferta de restauració. Tot
plegat fa que la gastronomia pratenca
sigui cada cop més valorada i conciti diferents iniciatives per posar-la en valor.
Un març gastronòmic
Dins la campanya “Març, el mes de la
gastronomia”, l’Associació Gastronomia
i Turisme (AGT) del Prat organitza la 2a
edició de les Jornades Gastronòmiques
Pota Blava i Carxofa Prat, www.potablavaicarxofaprat.com. Els més de 20
restaurants de la ciutat que hi participaran oferiran un menú especial con-

feccionat amb pota blava i carxofa Prat.
Aquestes jornades ja tenen impacte
més enllà del Prat, i atreuen persones de
tot l’entorn metropolità. Trobareu més
informació a www.facebook.com/agtprat i a www.portadeldelta.cat.

Al maig, tapes
Durant el mes de maig podrem
gaudir de les tapes que
ens oferiran els bars i restaurants
que participaran a la campanya
“Ruta de tapes” que organitza
l’Associació Gastronomia i Turisme.

Jornades Culturals
i Gastronòmiques
Dins la mateixa campanya, del 17 al 20
del mes de març el Centre Cívic Sant
Jordi – Ribera Baixa acollirà les Jornades
Culturals i Gastronòmiques, amb competicions culinàries, tallers, xerrades, cinema i altres activitats.
El 19 de març tindrà lloc una “batalla
de xefs” que, amb el mateix temps i els
mateixos ingredients, hauran d’elaborar
un plat que se sotmetrà a un jurat professional. Els infants podran participar
a la gimcana gastronòmica i se sorprendran amb l’innovador cinema en 3S,
que supera les tres dimensions. I pels
grans, la ració de cinema asiàtic de la mà

TRES MESOS PER ASSABORIR

Març, abril i maig arriben
farcits d’activitats relacionades
amb la gastronomia,
amb el pota blava i la carxofa
Prat com a protagonistes
MÉS ENLLÀ DEL PRAT

Aquestes activitats atreuen
cada vegada més gent de fora
de la nostra ciutat, degut a
la qualitat i varietat de l’oferta

MENJAR I ART

Moltes de les activitats
programades conjuguen
la gastronomia amb diferents
expressions artístiques com
música, cinema o exposicions
L’Escarxofa & Jazz es tornarà a celebrar enguany al pati del Centre Artesà, el diumenge 3 d’abril.

pes regionals i de diversos llocs del món,
algunes de les quals es presentaran a
concurs. La gran novetat d’enguany
serà una sopa de carxofa Prat. També hi
haurà tapes i plats elaborats per restauradors i restauradores de la ciutat.
El Festival Sopes del Món està organitzat per GATS, Centro Extremeño Ruta
de la Plata i l’Ajuntament del Prat (Pla
d’Actuació del Barri de Sant Cosme) i
compta amb el recolzament d’un bon
número d’entitats del Prat i d’AGT. Trobareu més informació a www.sopesdelmondelprat.org i a www.cosmepolitan.cat.
A l’abril, la carxofa

Imatge d’una edició anterior del Festival de Sopes del Món.

d’Asian Films, que projectarà la segona
part de “El gran chef”.
Per als més creatius, dissabte a la tarda
s’oferirà un maridatge entre gastronomia i so, organitzat per La Capsa. I durant els 4 dies de les Jornades es podrà
visitar l’exposició dedicada a les interpretacions de l’ou.
A banda de les activitats presencials,
també es podrà participar en el recep-

tari de “microreceptes” a través del bloc
http://lacuinadelribera.elprat.cat, on
es podrà trobar informació sobre totes
les activitats, fotografies, receptes i altra
documentació.
Festival de Sopes del Món
Una any més, la pl. de la Remodelació
acollirà, el 26 de març, el Festival de Sopes del Món, en què podrem tastar so-

La carxofa Prat serà la protagonista del
mes d’abril, amb l’Escarxofa & Jazz del diumenge dia 3, al pati del Centre Artesà, on
de la mà de La Capsa amb la col·laboració
de l’associació Les Escarxofes del Prat
s’ajuntarà la gastronomia amb la música
en directe. I el diumenge següent, el 10
d’abril, al parc del Fondo d’en Peixo, una
edició més de la Festa de la Carxofa, un
gran dinar popular a l’aire lliure.
A banda de tot això, als barris i a les
associacions s’organitzaran diferents
truitades i sardinades. Trobareu totes les
activitats a l’agenda de la web municipal www.elprat.cat

❧
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Cursos i
tallers de
primavera
Música, fotografia,
cuina, tecnologies...
hi ha oferta per a tots
els gustos i totes les edats
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Els equipaments i les entitats culturals
de la ciutat ofereixen una àmplia oferta de cursos i tallers que es renova cada
temporada. Podem trobar propostes
relacionades amb les arts, la cultura, el
benestar i les tecnologies a l’abast de
tothom. Aquesta oferta ens apropa a
aprenentatges i experiències creatives,
i faciliten la relació amb persones amb
interessos comuns.
A l’edició dels Cursos de Primavera trobarem novetats com la incorporació del
Cèntric Espai Cultural amb propostes
d’iniciació a la informàtica i la societat
del coneixement, i l’ampliació de la ofer-

Hi ha propostes per a tots els gustos i totes les edats.

ta dels centres cívics en l’àmbit de les
eines multimèdia i les xarxes socials. Trobarem cursos en format de 10 sessions
(d’abril a juny), i també monogràfics i
seminaris d’una o dues sessions. Les inscripcions s’hauran de fer entre els dies

16 i 30 de març, i els cursos comencen
la setmana del 4 d’abril fins a la del 13
de juny (per Setmana Santa no hi haurà
cursos). Trobareu tota la informació a
www.elprat.cat i a les webs dels diferents equipaments cívics i culturals

❧

FOMENT DE LA LECTURA

El Pla de Foment de
la Lectura aplega més
de 70 accions coordinades
per afavorir el gust per la
lectura entre la gent del Prat
TALLER AMB CARME RIERA

Acabada la Jornada,
l’associació d’escriptors
del Prat Tinta Blava
organitza un taller literari
amb l’escriptora Carme Riera

L’escriptor i periodista Joan Barril va assistir a la Jornada de l’any passat.

III Jornada de Foment
de la Lectura al Prat
El 31 de març, al Cèntric Espai Cultural
La Jornada de Foment de la Lectura, organitzada per l’Ajuntament del Prat, celebrarà la tercera edició el 31 de març al
Cèntric Espai Cultural. La Jornada és la

cita anual on tots els agents que participen del foment de la lectura a la ciutat
posen en comú les seves experiències i
treballen en xarxa per desenvolupar els

respectius projectes: membres i coordinadors/es dels clubs de lectura, comunitat educativa, personal tècnic municipal de Cultura i Educació, escriptors i
poetes, llibreters, bibliotecaris i arxivers,
membres d’entitats, tècnics de normalització lingüística, lectors...
La jornada, la primera que es farà al
Cèntric, es desenvoluparà entre les 9 i
les 17.30 h.

❧

Tota la informació i inscripcions a:
http://pladelectura.elprat.cat
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El “Paraula de dones”
pren aires de cabaret
Un grup de pratenques participen en l’espectacle

EL PRAT
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Una desena de dones de la ciutat treballen des del mes de gener passat per
preparar l’espectacle “Paraula de dones”,
que com cada any es presenta en el
marc dels actes al voltant del Dia Internacional de les Dones.
Des de finals dels anys 90, “Paraula de
dones” ha estat una proposta musical
impulsada per dones de la ciutat que
treballen en el camp de la música i la
creació. Enguany, fruit d’un treball de
cocreació liderat per Maria Donoso i La
Capsa, l’espectacle es fa més dinàmic i
s’acosta al format del cabaret, incorporant diferents disciplines artístiques dalt
de l’escenari.
L’espectacle serà dissabte 12 de març, a
les 22 h, al C.C. Sant Jordi – Ribera Baixa

❧

Imatge d’una anterior edició del “Paraula de dones”.
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La festa literària
Kosmòpolis, al Prat
Des del Cèntric i a través de l’Anella Cultural
L’Anella Cultural és un projecte d’inno–
vació cultural i tecnològica que facilita que l’oferta cultural sigui present
en diferents municipis i equipaments
simultàniament. A través de l’Anella,
s’interconnecten en banda ampla diferents centres culturals de Catalunya (de
moment hi participen 10 municipis).
En els darrers mesos el projecte Anella Cultural s’ha eixamplat amb Llatinoamèrica i Europa i s’ha creat Anilla
Cultural, una plataforma que reuneix
centres culturals en xarxa que treballen
via Internet.

Del 24 al 26 de març podrem seguir
des de l’auditori del Cèntric la sisena
edició de la Festa de la literatura amplificada Kosmòpolis 2011, que se celebra
al CCCB de Barcelona, i que enguany
ofereix tallers i conferències d’autors
com Alessandro Baricco, Jordi Carrión,
Flàvia Company, D’bi Young, Joan Margarit, Ian McEwan, Wajdi Mouawad, Andrés Neuman, Jordi Puntí, Xavier Theros,
Enrique Vila-Matas i Jorge Wagensberg,
entre altres

❧

Més informació: www.cccb.org/kosmopolis/ca/

La podrem seguir des de l’auditori del Cèntric.

Nova marató
de donació de sang
[ Per tercera vegada el Prat acollirà
una marató de donació de sang.
Serà el divendres 18 de març,
de 10 a 22h, al Cèntric.
Al banc de Sang i Teixits
li calen més de 1.000 donacions
de sang al dia per tal de garantir
les necessitats de la població.]
Presos en règim obert
fan tasques ambientals
A l’esquerra, imatge de “Robados”, de Carlos Pazos. A la dreta, “White Room”.

La ciutat,
presa per
la fotografia
Tres espais exposen
treballs fotogràfics

Carlos Pazos, Premi Nacional d’Arts Plàstiques 2004, presenta l’exposició “Robados” al Centre d’Art Torre Muntadas, fins
al 3 d’abril. “Robados” recull tres obres
de l’artista que formen un relat expositiu iniciat al 1975 amb “Voy a hacer de
mí una estrella”, i que continua amb la
sèrie fotogràfica “Robados” (2008) i el vídeo inèdit “No rewind” (2008). Diumenge 13 de març, Art en família proposa
un taller al voltant de l’exposició per als
més petits.

Al Centre Cultural Torre Balcells la protagonista és l’artista local Raquel Reina,
que presenta “White Room”, selecció
d’imatges realitzades als darrers 4 anys
en la seva carrera professional. Ho podrem veure fins al 27 de març.
“Geografies quotidianes” és la darrera de les propostes. Fruit del treball de
dues fotògrafes locals, Laura Quinto i
Ariadna, el projecte cerca, a través de
la fotografia i amb la complicitat de
les persones fotografiades, descobrir la
quotidianitat de la gent gran per trencar
estereotips. Es pot visitar al Centre Cívic
Jardins de la Pau entre el 10 de març i el
3 d’abril. http://geografiesquotidianes.blogspot.com

❧

Nova web
Consulteu tota la informació a la
nova web d’arts visuals de la ciutat:
www.torremuntadas.elprat.cat

[ Una brigada de presos en règim
obert del CIRE (Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció del departament
de Justícia de la Generalitat),
amb la col·laboració de l’Ajuntament,
fan tasques de manteniment
d’espais naturals de la Xarxa
Natura 2000 al delta del Llobregat,
en sòls no urbanitzables i d’especial
protecció paisatgística i costanera,
amb la finalitat de garantir
la millora de la coberta vegetal.
La iniciativa té el suport econòmic
del departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat.]
Obert l’accés als
Carrabiners i al Semàfor
[ El tram del camí de la Bunyola
que va del camí de València fins
a la platja ha tornat a obrir els caps
de setmana, de manera que es pot
accedir als edificis dels Carrabiners
i del Semàfor de 9 a 17 h.]
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PREVENCIÓN A PIE Y EN COCHE

Las personas mayores
deben mirar bien antes
de cruzar, pero quien está
al volante también debe
tomar muchas precauciones
MENOS REFLEJOS Y AGILIDAD

Con la edad perdemos
reflejos y agilidad y, por tanto,
vamos más despacio.
Hay que cruzar siempre
por los pasos de peatones
CONSEJOS A LA HORA DE CRUZAR

La Policía Local de El Prat,
en colaboración con el programa
municipal de Gent Gran, dará
consejos de seguridad vial a las
personas mayores de la ciudad

Tanto las personas que van a pie como las que conducen deben extremar la precaución en los pasos peatonales.

EL PRAT
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Campaña por la seguridad
vial de las personas mayores

març

Se harán sesiones informativas entre este colectivo sobre cómo cruzar las calles
con seguridad y protegerse de posibles peligros en sus desplazamientos por la ciudad

Las estadísticas demuestran que el colectivo que sufre más atropellos en las
calles es, con diferencia, el de mayores
de 65 años. Por ello, la Policía Local de
El Prat, en colaboración con el Programa
de Gent Gran del Ayuntamiento, realizará durante este año en los centros cívicos una serie de sesiones informativas
para advertir a las personas mayores
sobre los peligros que supone cruzar la
calle sin extremar las precauciones.
Prevenir antes que curar
La prudencia por parte de los conductores siempre ha de ser extrema. Al igual
que por parte de las personas mayores

que van a pie: atravesar la calzada por
los pasos de peatones, mirar dónde se
pisa, tener claro el punto al que se quiere ir, prestar atención a los dos sentidos
de circulación y dejar que pase el coche

Sensatez al volante
Desde la Policía Local se aconseja
a los conductores reducir la velocidad
en aquellos tramos más transitados
como cercanías de escuelas, centros
cívicos o las calles más comerciales.

si no se está seguro en ese momento de
poder cruzar con seguridad y a tiempo.
Pese a que el peatón siempre tiene
prioridad en los pasos de cebra, cruzarlos sin mirar o de manera repentina
puede hacer que el conductor no tenga
margen suficiente de reacción y se produzca un accidente.
De todos es sabido que, debido a la
edad, perdemos reflejos y agilidad y
que, por tanto, vamos más despacio. Por
eso, conductores y transeúntes debemos estar más atentos y actuar con sentido común en cada situación

❧

[ Patrícia Boyer ]
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El Prat acull cursos per a
professionals de l’aeronàutica
La nostra ciutat treballa per convertir-se en un centre de referència pel que fa
a la formació integral d’activitats relacionades amb el món aeroportuari i logístic
sionals d’arreu de l’Estat,
es van desenvolupar a les
instal·lacions del Centre de
Promoció Econòmica.
Pioners
Aquesta activitat formativa
es va desenvolupar per primera vegada a Catalunya i
va ser valorada molt positivament per totes les persones assistents. Els dies 1, 2, 3,
30 i 31 de març s’impartiran
al Prat, de la mà de SENASA,
més cursos de formació de
qualitat adreçats a professionals de l’entorn aeroportuari i aeronàutic.

EL PRAT
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El Prat està esdevenint una referència en la formació de professionals de l’àmbit aeroportuari.

En el marc del conveni signat entre
l’Ajuntament del Prat i SENASA (Servicios
y Estudios para la Navegación Aérea y
la Seguridad Aeronàutica), durant l’any
2010 es van fer a la nostra ciutat quatre
cursos de formació adreçats a professionals del sector aeroportuari i aeronàutic.

L’objectiu de les activitats formatives
va ser l’aprofundiment en les normatives de seguretat aeronàutica (inspecció, supervisió, certificació, normalització tècnica) així com les darreres
innovacions en aquest àmbit. Els cursos,
als quals van assistir més de 50 profes-

Aquesta formació específica complementa la resta
de l’oferta formativa que es
desenvolupa en el nostre
municipi (instituts Ribera
Baixa i Illa dels Banyols, FPCat de logística, Escola Oficial d’Idiomes...)
que fan del Prat un municipi de referència
en la formació professional vinculada a
les activitats de l’entorn aeroportuari i de
la plataforma logística del delta

❧

[ Elvira Aceves ]

COFINANCIACIÓN

Los programas los cofinancian
el Ayuntamiento de El Prat,
el Servicio de Ocupación
de Cataluña y el Fondo
Social Europeo
BECAS O SALARIOS

Los y las participantes reciben
becas o salarios porque
también realizan trabajo real
en empresas o entidades
sin ánimo de lucro
ALTA INSERCIÓN

El porcentaje de participantes
que conseguirán trabajo
tras el periodo de formación
se estima en un 80%

Juan Pedro Pérez Castro, teniente de alcalde de Promoción Económica y Comercio, con alumnas
del módulo de atención al cliente de la Casa de Oficios.
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Más formación para facilitar
el empleo a gente de El Prat

març

Más de 50 pratenses participan en dos programas de formación y trabajo que
se desarrollan en nuestra ciudad para mejorar su capacidad de inserción laboral

Un total de 54 personas de El Prat participan en dos programas de formación y
trabajo que se están desarrollando en la
Escuela de Oficios Delta del Llobregat y
en el Centro de Promoción Económica.
El objetivo es darles conocimientos y
prácticas profesionales para mejorar sus
capacidades para la inserción laboral.
El coste de los programas es de
881.418 euros, cofinanciados por el
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, el
Servicio de Ocupación de Cataluña y el
Fondo Social Europeo.
Durante un año
Ambos programas, de un año de duración, combinan el aprendizaje de una

profesión con el trabajo real en una
empresa o en una entidad sin ánimo
de lucro, por lo que las personas participantes reciben una compensación
económica en forma de becas o salarios.

Apoyo personalizado
Para su inserción laboral
(prevista en un 80% del total
de participantes) cuentan con el
apoyo personalizado de técnicos
del Servicio Local de Empleo del
Centro de Promoción Económica.

Para jóvenes
En la Casa de Oficios “Treball Jove”, de un
año de duración, participan 30 chicos y
chicas menores de 25 años en ámbitos
como instalación de sistemas de energía solar térmica, soldadura e información y atención al público – trabajo de
oficina general.
En los barrios
Dentro del programa “Treball als barris”
se desarrolla el proyecto “Sant Cosme
ocupa’t”, con 24 personas que se forman
en atención geriátrica, trabajo familiar y
mantenimiento de espacios verdes

❧

[ Marga Santiago Paz ]
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icardo Cordón és Rickebrick,
el personatge de Lego que dóna nom
a la botiga especialitzada en aquesta
joguina, que compta amb més de mig milió
de col·leccionistes arreu del món. Aquesta
botiga del carrer de lo Gaiter del Llobregat
s’ha convertit en centre de distribució,
compra, canvis i intercanvis entre
aficionats, col·leccionistes o simples
interessats en legos, no solament a l’àmbit
d’Espanya, sinó de tot el món. La història
d’aquesta botiga és la història del somni,
fet realitat, d’un jove emprenedor.

Ricardo Cordón, propietari
de la botiga Rickebrick

“Sóc un
empresari
del segle XXI”

FOTO: ANNA BOYÉ

Rick és un jove pratenc apassionat pel món Lego,
aquesta joguina que es munta i es desmunta per
crear tota mena d’universos, infantils i no tan
infantils. Des dels 5 anys que hi juga. Ara en té
27 i la seva dèria per construir i encaixar peces
el va dur a decidir-se per la carrera d’enginyeria
industrial quan va haver d’escollir el que volia
fer en la vida. Però el destí és molt capritxós, i el
Rick, Ricardo, ha deixat la seva feina d’enginyer
per dedicar-se al que sempre l’ha apassionat: el
món del Lego.
Com va sorgir la idea de muntar aquesta
botiga aquí al Prat?
Tot parteix del meu desig de trobar un article
descatalogat i de la meva passió per aquesta joguina, que sempre em retorna a records
d’infantesa. Durant 13 anys vaig estar buscant
una capsa descatalogada que era un pàrquing
de cotxes amb una benzinera al costat. Era com
una odissea, i l’anava buscant en tots els meus
viatges... des de l’any 1989 fins al 2001.
I la vas trobar?
Sí, i coses de la vida, en un dia en vaig trobar
4! Una persona de Madrid tenia aquesta caixa,
va venir a Barcelona i vàrem fer un intercanvi,
amb la qual cosa em vaig poder estalviar els 500
euros que valia. Aquests diners em van servir per
invertir-los en altres caixes de Lego.
I com va anar la cosa per arribar fins aquí?
Una cosa porta l’altra, i entre el que havia
après i els contactes que vaig fer amb aficionats
d’arreu, vaig començar a introduir-me en el món
del col·leccionisme des del punt de vista comercial. Primer, tot era virtual, a través d’Internet.
Internet és imprescindible, no?
I tant, ha revolucionat el món del col·leccionisme.
Peces que aquí no tenen cap interès, en poden
tenir molt en un altre indret del món, i a l’inrevés.
Aquesta activitat em va començar a generar petits beneficis que em van servir per viure amb
independència mentre estudiava la carrera. Fa
aproximadament cinc anys vaig tenir la idea de
fer-ho com a negoci.
I què vas fer?
Vaig contactar amb el Centre de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament del Prat, on em van
ajudar a fer un projecte de viabilitat i em van
aconsellar obrir una botiga física, com a complement del negoci per Internet. Tot plegat em va
servir per fer el projecte de final de carrera i per
decidir-me a obrir la botiga.

Després d’estudiar una carrera d’enginyeria, et dediques a vendre legos?
No m’agradaven les feines que em sortien i la
resposta laboral no era la que jo m’esperava. Tot
i que vaig estar treballant en una multinacional
a Cornellà, l’any 2009 vaig decidir deixar-ho i
muntar la botiga.
Ets molt arriscat, no?
Això és el que em deia tothom, el meu pare el
primer, però jo ja tenia un mercat obert, una
clientela feta i l’experiència de molts anys de
Lego. Amb tot això, he aconseguit que em doni
per viure, però sense grans luxes, un sou i una
mica més.
Et reconeixes com a empresari?
Sí. Sóc un empresari del segle XXI: venc internacionalment, amb un criteri global i utilitzant les
noves tecnologies. Avui en dia, per tenir èxit en
una feina i tenir visió de futur s’ha d’estar molt
especialitzat. Això és estar a l’avantguarda!
Qui són els teus clients?
Les grans comandes es fan des dels Estats Units,
el Japó, Canadà i Alemanya, on hi ha una gran
afició pel col·leccionisme de Lego. Vull aclarir que
jo no sóc representant de Lego, sóc distribuïdor.
I al Prat, funciona el negoci?
Sí, la gent ha reaccionat molt bé, i no només
compren les persones del Prat, vénen de tot Catalunya a buscar el seu Lego, perquè saben que
si vénen aquí, el trobaran segur.
Hi ha trobades entre els amants del Lego?
Sí, a Espanya hi ha una associació que es diu
Hispalug, a través de la qual es fan trobades
d’àmbit nacional i també europeu. Quan ens
trobem, ens dediquem a fer grans maquetes,
diorames gegants i tota mena de construccions.
Després es fan concursos, exposicions, conferencies... tot un món.
I per acabar, una pregunta que ens ajudaria a explicar-ho tot plegat: per què
t’agrada tant, el Lego?
No ho sé exactament..., m’agraden molt les
màquines de tren i el joc de Lego me les recorda.
M’agrada crear coses noves a partir de petites
peces, donar volums, pensar en la complexitat
d’algunes creacions. És com tornar a ser nen
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[ Dolors Pérez Vives ]
Per a més informació: www.rickebrick.com

“Venc amb un criteri
global i utilitzant
les noves tecnologies.
Avui en dia, per tenir
èxit en una feina
i tenir visió de futur
s’ha d’estar molt
especialitzat”

“M’agrada crear
coses noves a partir
de petites peces,
donar volums, pensar
en la complexitat
d’algunes creacions”

“Durant 13 anys vaig
estar buscant una
capsa descatalogada
que era un pàrquing
de cotxes amb una
benzinera al costat”
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Integrants del Pratenc Associació d’Atletisme, a les pistes del CEM Sagnier, el seu “quarter general”.

El Pratenc d’atletisme, preparat
per fer un salt de categoria
Després d’un gran rendiment a pista coberta, el Pratenc Associació d’Atletisme
comença la temporada a l’aire lliure amb uns quants reptes força il·lusionants
Els mesos més freds, la competició
d’atletisme se sol desenvolupar en pista coberta, tret de les curses de fons
(cross, marató i marxa atlètica), i al
març comencen les proves a l’aire lliure. Després d’un gran rendiment a pista coberta (Sara Gómez va ser quarta
d’Espanya en triple salt) el Pratenc AA
prepara la nova temporada.
Les esperances passen per consolidar,
encara més, els dos equips sèniors masculí i femení. La temporada passada van
aconseguir la classificació pel Campionat de Catalunya de Clubs. Enguany es

vol repetir aquest èxit i intentar lluitar
per entrar a la Lliga Espanyola. És difícil,
però Sara Gómez, Javi Ramos o Sergio
Enríquez, juntament amb el gran nivell
dels i les atletes pratencs, lluitaran per
aconseguir-ho.
Revifa la marxa
L’escola del Pratenc AA té més de 150
infants, on destaquen, entre altres, Dácil
Rodríguez i Raquel Gras. La marxa atlètica
torna a revifar amb la incorporació d’un
entrenador específic i la formació d’un
grup de 15 marxadors/es, des de cadets
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fins a veterans. Ivan Arenas i Jonay Rodríguez comencen a despuntar en marxa.
L’auge del “running”
Cada cop són més els pratencs i pratenques que surten a córrer. Fruit d’aquest
auge, el Pratenc ha augmentat el seu
nombre de socis, sobretot en els que
practiquen curses de fons. El grup de fondistes, amb Sergio Enríquez al capdavant,
competeix a mitges maratons i maratons,
i el cross té cada dia més nivell
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[ José David Muñoz ]
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flaix esports
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Karate

Taekwondo

El jove karateca pratenc Javier Martín s’ha proclamat
campió de Catalunya en la modalitat kumite en categoria
infantil. Martín ja ha començat els entrenaments amb la
selecció catalana al CAR i prepara el campionat d’Espanya.

Tamara Good i Diana Vázquez, dues de les més fermes apostes
del club Fran Martín, van resultar sots-campiones d’Espanya
de Taekwondo a Alacant. Good viatjarà per Àsia amb
un combinat espanyol de preparació pels campionats del món.

Duatló

Convenis

El Club Natació – Triatló Prat va resultar el guanyador
absolut en categoria masculina a la quarta
duatlò del Prat de Llobregat. Vídeo a www.elprat.tv

L’AE Prat i el CB Prat van signar la renovació, per una temporada
més, del conveni de col·laboració entre les dues entitats
i l’Ajuntament del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

flaix esports

EL PRAT
Patinatge

AE Prat

Al llarg del mes de febrer s’ha dut a terme una nova edició
dels Jocs Escolars de Patinatge en què han participat més
de cent infants del Prat. La pista del Complex Esportiu Municipal
Estruch va acollir les proves. Vídeo a www.elprat.tv

El conjunt pratenc de Tercera Divisió inicia
el tram final de campionat amb esperances
de poder lluitar per entrar a la zona
de promoció d’ascens a la Segona Divisió B.

Nit de l’Esport
El proper 11
de març,
el Teatre Modern
tornarà a ser
l’escenari de
la Nit de l’Esport,
on es reconeixerà
la tasca dels
i les esportistes,
tècnics i entitats
vinculades
a l’esport
de la ciutat.

33

març

11

WildGames,
referencia
en el mundo
de los
EL PRAT

VIDEOJUEGOS
Desde septiembre, los domingos por la
noche de 22 a 24 h los videojuegos se
convierten en protagonistas en El Prat
Ràdio, de la mano de WildGames.
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Los integrantes del programa, en los estudios de El Prat Ràdio.

11

Más de 350.000 descargas

Mucha participación
El programa se caracteriza
por el elevado grado
de participación de los oyentes
y por un punto de vista cercano
que huye de los datos técnicos.

Este espacio radiofónico, que la temporada pasada se emitía los sábados
a mediodía, es una referencia en el
mundo de los videojuegos, como así lo
demuestran las más de 350.000 descargas de programas y canciones contabilizados a través de la web del programa: www.wildgames.es
El mundo de las consolas y de los juegos de ordenador visto desde una perspectiva cercana, desde el punto de vista

de los jugadores y huyendo de los datos
técnicos, es una de las características de
un espacio que tiene la participación
por bandera. Y es que la comunidad
WildGames tiene un chat a su disposición a través del cual interviene en directo en el programa.
Miguel Ángel Durán, uno de los componentes de WildGames, también presenta la sección “Planeta Videojocs” en
el magazine matinal Planeta Prat, los
martes a las 12 h del mediodía.
El Prat Ràdio se sintoniza en el 91.6 de
la frecuencia modulada y a través de
www.elpratradio.com
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[ Òscar Sánchez ]

cinema capri

I després de la mort?
Les inquietuds d’un veterà amb molt de talent
Tres persones, molt diferents entre
elles per edat, sexe i condició social,
s’enfronten amb la mort: George, un
jove nordamericà que es comunica amb
els difunts; Marie, una periodista francesa que ha sobreviscut a un tsunami; i
Marcus, un jovenet anglès que perd a la
persona a qui més s’estima.
Tota la vida és cinema
Retirat de la interpretació des de fa ben
poc, el veteraníssim Clint Eastwood
segueix dedicat plenament al cinema
després d’una llarga i profitosa carrera.
Als seus quasi 81 anys continua amb
una activitat que ja voldria molta gent
de molta menys edat. Els nombrosos
guardons i el reconeixement internacional de les darreres dècades, en especial
per la seva tasca com a director, lluny de
satisfer-lo han esperonat la seva gran
capacitat de treball.
Un home valent
I si al Harry el brut o al pistoler sense
nom de Sergio Leone no els tremolava

algú del
prat
et recomana
un llibre
Los Renglones
Torcidos de Dios
[ Torcuato Luca de Tena
[ Planeta, 2009
[ Edició Commemorativa
30è aniversari

el pols davant els enemics, al director
Eastwood mai no li ha fallat la càmera
a l’hora d’afrontar temes escabrosos.
Recordem si no pel·lícules dures, sense
concessions a la galeria, com Mistic River
i Million Dollar Baby, que han gravat el
seu nom per a la posteritat.
Superba direcció
d’actors
Más allá de la vida no formarà part
d’aquest grup de títols memorables, en
especial per un guió massa previsible.
Tot i això, el geni d’Eastwood aflora en
cada seqüència, amb un acuradíssim joc
de càmeres i amb una superba direcció
d’actors. Les tres històries estan perfectament entrellaçades i condueixen el
film a bon port.
El gran Clint Eastwood no decanta
mai el resultat cap al panflet comercial de llàgrima fàcil, sinó que li serveix
d’excusa per reflexionar sobre la vida i
sobre els vius
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[ Marga Gómez ]

Más allá de la vida
[ Director: Clint Eastwood
[ Guió: Peter Morgan
[ Fotografia: Tom Stern
[ Producció: Steven Spielberg
[ Música: Clint Eastwood
[ Intérprets: Matt Damon, Bryce Dallas Howard,
Richard Kind, Jay Mohr, Cécile de France,
Thierry Neuvic, George McLaren , Frankie
MacLaren Moreno, Rodrigo Santoro
[ Durada: 129 minuts

“Aquest llibre et captiva
des de la primera
a la darrera pàgina,
gràcies a la història
d’una detectiu que simula
una paranoia per entrar en
un psiquiàtric
i investigar un cas. Al llarg
de la novel·la la història
es capgira i necessitem
arribar a l’últim capítol
per saber si veritablement
es tracta d’una investigadora
o tan sols d’una malalta
mental que vol evadir
la responsabilitat d’haver
enverinat el seu marit.”
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[ Ariadna Castillo,
periodista ]
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La
ACTIVIDAD
física como
receta
médica

EL PRAT

36
març

11

El Ayuntamiento de El Prat ha puesto en
marcha dos nuevas actividades relacionadas con el PAFES (Plan de Actividad
Física Deporte y Salud), con la colaboración de los Centros de Atención Primaria (CAP) de la ciudad y la Generalitat.
[ La primera es un programa piloto
que se llevará a cabo en los centros deportivos municipales con monitores/as
y fisioterapeutas, para personas con un
riesgo medio-alto de patologías relacionadas con obesidad, hipercolesterolemia, hiperlipemia o hipertensión. Estas
personas son derivadas por su equipo
médico del CAP a una médico de medicina deportiva que les hace pruebas
para garantizar que los ejercicios no les
representen un riesgo adicional, y ponderar su intensidad y tipología.
[ La segunda novedad son caminatas saludables por rutas ya definidas
(tres con origen y final en cada CAP de la
ciudad, otra por el margen del río y otra
en el camino de la playa) tuteladas por
un monitor de los centros deportivos y
por un enfermero de los ambulatorios.
[ El objetivo es controlar la forma de
hacer los ejercicios y recordar otras medidas de salud complementarias como
la dieta, la prevención de consumo de
alcohol y tabaco o el establecimiento
de otros hábitos saludables.
[ La novedad de estas iniciativas es

Caminar es una actividad tan sencilla como saludable.

que la actividad física se prescribirá
como una medida terapéutica al mismo
nivel que la medicación. El resultado de
las actividades se devolverá al equipo
médico para hacer el seguimiento y
ajustar la prescripción a las necesidades
de cada paciente
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LES NOSTRES entitats

Sociedad Pajaril
La Moderna
[ Bloque Cobasa s/n,
barrio de La Granja

S

on más de 140 socios
los que se reúnen
cada sábado
para hacer cantar
a sus pájaros.
“Cuidamos
de ellos como
si fueran nuestros
hijos”, aseguran.

EL PRAT

Lluís Tejedor entrega la placa conmemorativa del 25 aniversario al presidente de la entidad, Joan Pastor.
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La Sociedad Pajaril La Moderna
cumple 25 años en plena forma

març

Nacieron en los años 80 y todavía hoy continúan en el mismo local del barrio
de La Granja, con la misma afición y entusiasmo de los primeros años
Esta entidad nació en 1980 en un bar
del barrio de La Granja. Allí se reunían
los aficionados y hacían concursos de
canto de pájaros: pardillos, jilgueros,
pinzones… Estos concursos consisten
en colocar los diferentes pájaros en jaulas tapada. Una vez se destapan, los que
no cantan o cantan tarde se retiran. Y así
hasta conseguir los seis ganadores.
La afición creció y unos años más tarde
se inscriben como entidad y se sitúan en
un local cedido por el Ayuntamiento en
el mismo barrio de La Granja, donde a
día de hoy todavía se encuentran y realizan concursos. La temporada se inició
el 21 de enero y terminará el 24 de junio.

Concursos semanales
y anuales
Cada semana hay un concurso y cada
quince días se hace entrega de los premios. Son unos premios un poco especiales porque no son copas o medallas
sino paletillas de jamones o paquetes
de regalos comestibles. La entidad pensó que sería mejor realizar este tipo de
obsequios para que la gente los disfrute más. También realizan un concurso
anual. Los participantes consiguen los
puntos y al final del campeonato, en el
mes de julio, se entregan los premios y
se celebra una cena donde asisten todos los socios.

Los socios se reúnen en su local cada
sábado para realizar las actividades,
que no están abiertas al público. Para
ver uno de los concursos se puede
asistir al trofeo del Ayuntamiento de
El Prat, que se celebra una vez al año,
o bien, el próximo 29 de mayo, asistir al
Campeonato de Barcelona, que se realizará en el CEM Sagnier. Participarán
unas 300 personas.
Según cuenta Joan Pastor, presidente
de la Sociedad Pajaril La Moderna, esta
actividad data de 1.700, una de las aficiones más antiguas de España
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[ Elena Asensio ]
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