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Dues persones i dues entitats,
Premis Ciutat del Prat 2011
El lliurament dels guardons se celebra per primera vegada al Cèntric

Telèfons
[ Emergències
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[ Ambulàncies
061
[ Bombers Prat
933791081
[ Policia Local Urgències
092
[ Policia Local
934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències
088
[ OIAC-Oficina d’Informació
i Atenció Ciutadana 933790050
[ Aeroport
932983838
[ Aigües del Prat
934793535
[ Arxiu municipal
934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà
936400867
[ CCCP La Capsa
934785108
[ Cèntric Espai Cultural
934792968
[ CEM Estruch
933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez
934787660
[ CEM Sagnier
934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic
Jardins de la Pau
934782141
[ Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural
Torre Balcells
933790064
[ Centre d’Art
Torre Muntadas
934782237
[ Cases d’en Puig,
933790050
Serveis de Ciutadania
ext. 5600

[ Centre de normalització
Lingüística (CNL)
[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE)
[ Correus
[ Deixalleria
[ DNI Tramitació
[ El Prat Ràdio
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
[ Escola d’Arts
[ Fecsa-Endesa
[ Gas Natural
[ Jutjat de guàrdia
[ La Porta del Delta
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
[ Oficina de Benestar
i Família
[ Oficina de Recaptació
[ Oficina de Treball
de la Generalitat OTG
[ Informació al Consumidor
(OMIC)
[ Prat Espais
[ Recollida gratuïta
d’estris vells
[ Registre Civil
[ Tanatori
[ Taxis

933790050
934786878
933790199
933790273
933703902
934785360
934787283
933708501
933705557
900760760
935519004
933741379
934786221
933709821
933700150
933794863
933790050
933705054
934794544
935519035
934780831
933701611
931131006
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El Prat viu un fenomen amb la proliferació de múltiples i diversos clubs de lectura
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160 alumnes de 4t d’ESO assisteixen a les jornades d’informació sobre cicles formatius

Reurbanització de la pl. de Blanes
Consells per circular amb bicicleta per la ciutat
Entrevista al cap de manteniment d’avions d’Iberia
Reobertura de la zona de piscines del CEM Estruch

20
23
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31

NOTA
En compliment de la Llei electoral vigent, cap revista publicada per l’Ajuntament del Prat durant
el període electoral inclou els articles d’opinió dels representants polítics electes.
FE D’ERRATES
En l’anterior número d’aquesta revista figurava una foto del portaveu del grup municipal de CiU,
Jordi Gili i Farrés, amb el nom incorrecte de Felip-Neri Gordi Canalda.
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Aspecte del
Parc Fluvial,
amb la torre
mirador com
a element
característic.

El Parc Fluvial del Prat es va
obrir al públic el dissabte 16 d’abril. Amb la recuperació
d’aquest antic espai industrial, el Prat ja ha completat
la integració total del Llobregat al seu pas pel municipi:
el sector agrícola al nord, l’urbà al mig i el natural
en el tram final del riu. El Parc Fluvial és un gran espai
triangular de 7,5 hectàrees situat entre la ronda
de Llevant, la planta de la Nissan i el riu (entre els ponts
de Mercabarna i de l’autovia). Una de les principals
funcions d’aquest parc,
Torre mirador
a banda de suposar
Un dels elements singulars
un nou pulmó verd
del parc és el mirador
a tocar del nucli urbà,
que s’ha habilitat a la
serà connectar
els camins que riu amunt torre de ventilació del
col·lector de salmorres
i riu avall circulen per
la dreta del Llobregat.
El parc integra
la xemeneia de l’antiga
paperera Torras Hostench

❧

A dalt, actuació
musical durant
l’Escarxofa
& Jazz, al pati
de l’Artesà.
A sota, imatge
de la Festa
de la Carxofa,
al Fondo
d’en Peixo.
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La carxofa Prat, producte estrella
de l’horta del delta del Llobregat, ha protagonitzat en
les darreres setmanes un munt d’activitats gastronòmiques
i culturals a la ciutat. Un miler de persones es van aplegar
el diumenge 3 d’abril al pati del Centre Artesà per gaudir
de l’Escarxofa & Jazz, combinació de dinar popular
amb música en viu. Una setmana després es va celebrar
la 6ena Festa de la Carxofa al parc del Fondo d’en Peixo,
una carxofada popular a la qual hi van assistir més
de 2.000 persones.
Activitats variades
Aquest any, a més,
Al voltant de la carxofa
s’hi va servir cafè
El Prat, un producte també s’han fet concursos
de fotografia, tallers de cuina,
de comerç just
rutes pels conreus, clubs
que es
de gastronomia, tastos...
comercialitza
des del Racó
del Món
(Cases d’en Puig). La festa va comptar
amb música en viu i animació infantil

❧
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Els premis
[1]
Josefa Puigpelat Ros,
coneguda com la Teresina,
com a exponent d’un antic
ofici, el dels i les practicants
professionals a domicili,
que va desenvolupar
amb voluntarisme i entrega.

[2]
Àngel García Vidal, per
la seva dedicació al món
del dibuix animat des de
la seva vessant professional
i la seva contribució

Dues persones
i dues entitats,
Premis Ciutat
del Prat 2011

a l’ensenyament d’aquesta
disciplina des de l’entitat
Amics de l’Art del Prat.

[3]
Associació Amics del Prat,
per la seva dilatada
trajectòria i la seva
contribució a la cultura
i les tradicions locals.

[4]
Adisprat, Associació
de persones amb Disminució
del Prat, per la seva tasca
en defensa dels drets de les
persones amb discapacitat
i la seva contribució
a una societat més justa.

L’

alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i els portaveus dels grups municipals de l’Ajuntament van lliurar divendres 15 d’abril els
tercers premis Ciutat del Prat, en una gala
celebrada a l’auditori del Cèntric Espai
Cultural. La cerimònia va comptar amb
l’actuació de la pallassa Pepa Plana.
Aquests premis volen reconèixer la
trajectòria exemplar i les aportacions
de persones o organitzacions que hagin
contribuït a fomentar la llibertat, la solidaritat o la igualtat; per haver afavorit

el progrés de la societat i el civisme, la
iniciativa econòmica, l’urbanisme sostenible, la defensa del medi ambient, la
defensa dels drets humans; i que hagin
destacat en l’àmbit de la cultura, l’esport
o altres activitats.
A les pàgines següents trobareu informació gràfica sobre la gala de lliurament dels premis

❧

Vídeo sobre els premis a www.elprat.tv,
que va retransmetre la gala en directe

EL PRAT
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Josefa Puigpelat va rebre el premi de mans del portaveu municipal d’ICV,
Rafael Duarte, i de l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor.

Àngel García va rebre el guardó de mans de l’alcalde i del portaveu municipal
del PSC, José García.

Jordi Codina, president d’Amics del Prat, va rebre el guardó de mans de l’alcalde
i del portaveu municipal del PP, Antonio Gallego.

Dolores Serrano, presidenta d’Adisprat, va rebre el guardó de mans de
l’alcalde i dels portaveus municipals de CiU, Jordi Gili, i d’ERC, Joan Camps.

Serrano, Codina, Puigpelat i Garcia, junts a l’escenari
de l’auditori del Cèntric, després de rebre els guardons.

Foto de grup amb els premiats i premiades i els i les components del jurat.

Durant la cerimònia es va passar el lipdub del Prat, un vídeo musical que podeu mirar i descarregar-vos a www.elprat.tv. La pallassa Pepa Plana va actuar durant la gala.

vida pratenca

EL PRAT
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Eli De La Cruz, guanyadora de l’SpainSkills

Nou intercanvi amb Fingal

L’estudiant pratenca d’Estètica Eli De la Cruz ha guanyat
el campionat SpainSkills en la seva especialitat.
En aquest certamen se citen els i les millors estudiants
de Cicles Formatius de Grau Superior de tot l’Estat.

24 alumnes d’instituts del Prat han participat en un nou intercanvi
amb estudiants de Fingal (Irlanda), ciutat agermanada amb el Prat.
El Teatre Modern va acollir el 14 d’abril una “performance”
amb la participació d’alumnes de tots dos municipis.

Xerrades sobre seguretat viària
La Policia Local del Prat,
en col·laboració amb
el Programa de Gent Gran
de l’Ajuntament
i dels Bombers de la Generalitat
està fent una sèrie de sessions
informatives per advertir
la gent gran dels perills
que suposa creuar el carrer
sense extremar les precaucions.
Vídeo a www.elprat.tv

Caminem cap als cent
Grups d’unes 50 persones
de més de 65 anys participen
periòdicament de l’activitat
“Caminem cap als cent”,
consistent a fer passejades
per fomentar l’hàbit de caminar
entre la gent gran. El 14 d’abril
van visitar els horts lúdics
municipals (foto), els Espais
Naturals del Riu, el mirador
d’avions i el Parc Nou.

vida pratenca
Neix un poltre als Espais
Naturals del Riu
A principis d’abril
va néixer un poltre
als Espais Naturals
del Riu (estany
de Cal Tet). La mare
és una de les 10 eugues
alliberades el novembre
passat en aquesta
zona natural del Prat.

La Fàbrica de Contes
torna amb Mary Poppins
El grup de voluntariat
de dinamització
lingüística
La Fàbrica de Contes
ha tornat a l’escenari
del Teatre Modern
amb “Els contes
de Mary Poppins”.
Se n’han fet 13
representacions
i l’han vist unes 5.000
persones, la majoria
escolars. Vídeo
a www.elprat.tv

Nova jornada
“Tothom educa”
El 2 d’abril, l’Escola Sant
Jaume va acollir una nova
jornada “Tothom educa”
de formació i intercanvi
per a la comunitat
educativa. La va guiar
el prestigiós catedràtic
Miguel Ángel Santos
i hi van assistir
unes 70 persones.
Vídeo a www.elprat.tv
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Una campaña fomenta
la convivencia vecinal
El Ayuntamiento, a través de Cases
d’en Puig, fomenta el diálogo entre los vecinos
y vecinas para detectar y ayudar a solucionar
posibles conflictos en las comunidades

El objetivo de este año
es entrevistar al 10% de
los presidentes/as de escalera
de El Prat para conocer
sus principales preocupaciones
Derechos y deberes

En las sesiones informativas
se explican aspectos legales
que rigen la convivencia,
que para muchas personas
pueden ser desconocidos

informativos, entrevistas a presidentes/
as y secretarios/as de comunidad y sesiones informativas para explicar el marco legal de las comunidades, derechos y
deberes, y resolución de dudas.
Valores como el respeto, la acogida o
la tolerancia, o normas en relación a los
ruidos, la limpieza o las cuotas son algunos de los aspectos que se tratan.

EL PRAT
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Servicio de mediación
Un técnico y una técnica municipales visitan una escalera para informar sobre la campaña.

Desde Cases d’en Puig, Serveis de ciutadania, se impulsa la campaña “Practica
la convivencia”, para fomentar el diálogo entre los vecinos/as de escalera, a
fin de prevenir posibles conflictos en
las comunidades. La campaña recuerda
que no hay que esperar a que salgan los

problemas para solucionarlos, sino que
hay que trabajar para conocer y ayudar
a los vecinos/as de escalera.
Técnicos/as municipales llevan un par
de meses visitando las escaleras de El
Prat para informar sobre la campaña,
con entrega de un tríptico y un cartel

El servicio de Mediación Ciudadana
está ayudando a las comunidades de
vecinos a resolver los conflictos ya existentes procurando el diálogo entre las
partes afectadas para llegar a acuerdos.
Cualquier ciudadano/a puede hacer
uso de este servicio gratuito llamando al
933 790 050 (ext. 5600), por correo electrónico (mediacio@elprat.cat) o perso–
nándose en Cases d’en Puig (pl. Agricultura, 4, www.casesdenpuig.com)

❧

Els contes
a la fresca,
una activitat
ja consolidada
de promoció
de la literatura
entre
els infants.

El Prat fomenta la lectura
com a eina de convivència
Les múltiples activitats del Pla de Foment de la Lectura i el fenomen creixent
dels clubs de lectura fan del Prat una ciutat cada dia més lectora

L’Ajuntament del Prat, a través del Pla
de Foment de la Lectura, i diverses entitats i persones de la ciutat amb el seu
esforç i dedicació estan fent que el Prat
sigui, cada dia que passa, una ciutat
més i més lectora.
El Pla, en marxa des de 2009,
pretén donar suport a totes les
iniciatives de caire cultural i educatiu que les entitats, les persones i les administracions de
la ciutat fan per millorar l’hàbit
lector. Tot des del convenciment
que la lectura té capacitat de
transformar la societat i és una
eina de convivència i creixement.

Múltiples activitats
Els departaments municipals d’Educació
i de Cultura són els que porten el pes
del desenvolupament del Pla, amb múltiples activitats. En els àmbits educatiu

3a Jornada de Foment
El 31 de març es va celebrar al Cèntric
la 3a Jornada de Foment de la Lectura,
amb un centenar de persones de diferents
àmbits: clubs de lectura, comunitat
educativa, àrees municipals de Cultura
i Educació, escriptors/es, llibreters/es,
bibliotecaris/es i arxivers/es, lectors/es, etc.

i familiar s’impulsen projectes amb les
Ampa i amb els centres docents de tots
els nivells, com el suport al programa
d’obertura de les biblioteques escolars
fora de l’horari lectiu o activitats diverses com l’Orelletres (taller de
contes sensorials amb les famílies
de les escoles bressol); xerrades
sobre l’art de narrar contes; la ja
tradicional i molt concorreguda
Hora del conte, que es fa al Cèntric els dissabtes al matí; visites
d’escriptors/es als centres educatius (recentment ho va ver Rosa
Ribas); els Contes a la fresca (que
enguany es faran el 5 de juny);
els Contes de Nadal al voltant del

EL PRAT
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pessebre de la pl. de la Vila; el projecte
Maletes viatgeres (maletes amb llibres
infantils i altres materials que l’alumnat
de P5 porta a casa per compartir amb
les seves famílies durant una setmana);
els Baguls de llibres (que circulen per les
biblioteques escolars); el concurs Petits
contes, que es convoca entre els centres
educatius i és obert a la ciutadania en
general, del qual després es publica un
recull; la Setmana temàtica, que es fa a
la Biblioteca Antonio Martín per a alumIntegrants
del Club de
Lectura de
Novel·la Negra.
A la pàgina
següent,
Club Cafè
amb Lletres.
A sota,
presentació
d’un llibre de
Matthew Tree.

EL PRAT
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Estar al cas,
gràcies a Internet
[ La manera més ràpida i fàcil
per estar al cas de tot el que es cou
al voltant del Pla de Foment de
la Lectura del Prat és el bloc a Internet
http://pladelectura.elprat.cat/
[ En aquest bloc hi trobareu
les activitats, propostes, enllaços,
presentacions de llibres...
i també hi podeu deixar
els vostres missatges o comentaris

nes de 6è de primària i 1r d’ESO; el Taller de poesia, que vol ajudar l’alumnat
de 4t i 5è de primària a familiaritzar-se
amb l’expressió poètica; les visites escolars a la biblioteca municipal; el grup de
teatre La Fàbrica de Contes, format per
alumnes adults de català; les activitats
del programa Jugar amb les lletres, al
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa;
els Contacontes de gènere, que transmeten valors d’igualtat a través de la narració oral; els Contes per la ràdio muni-

cipal; tallers de teatre per a alumnes de
primària i ESO; tallers de Formació per a
l’ús de la informació, per a alumnes de
4t d’ESO; l’exposició a la biblioteca dels
Treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat dels instituts...
El Cèntric, pol d’atracció
Ja fora de l’àmbit estrictament educatiu, i amb el Cèntric Espai Cultural com
a pol d’atracció, s’organitzen activitats
vinculades a la lectura com són les pre-

sentacions de llibres, tant d’autors pratencs com de fora de la ciutat; els cicles
Conèixer món, Veus robades, Jo recomano o Lectures psicotròniques, o els tallers d’escriptura que, ja fora del Cèntric,
s’organitzen als centres cívics

❧

[ Redacció ]

Tota la informació sobre el Pla de Foment
de la Lectura a http://pladelectura.elprat.cat

Clubs de lectura, un fenomen
En pocs anys han florit a la ciutat una gran quantitat de clubs de lectura,
esdevenint un autèntic fenomen social i cultural en el qual hi participa força gent
del Prat. Actualment funcionen a la ciutat una vintena de clubs de lectura,
que atenen diferents temàtiques i públics, i sempre existeixen projectes
per crear-ne de nous. Un club de lectura és un grup de persones amb ganes de llegir
i xerrar amb l’excusa d’una lectura interessant, normalment conduïts per
un expert o experta. Cada club es reuneix en sessions d’una durada aproximada
d’una hora i mitja, i els lectors i lectores disposen de diversos materials de suport.

Els clubs de lectura del Prat
CLUBS EXISTENTS ABANS DE L’ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL CÈNTRIC
[ Cafè amb lletres
[ Club de novel·la negra
[ Enjoy reading (en anglès)
[ Un món d’experiències
[ Clubs de lectors grans
[ Club de lectura i gastronomia
[ Clubs de lectura fàcil en català
[ Pessics de lectura de la Sala Sant Jordi
[ Bviendo letras
[ Club de lectura de l’Associació de Dones Frida Kahlo
[ Club de lectura de la Casa de Andalucía
[ Club de nous lectors del Centre de Promoció Social Francesc Palau
[ Club de lectura de la Cope (Cooperativa obrera de viviendas)

EL PRAT

CLUBS CREATS DESPRÉS DE L’OBERTURA DEL CÈNTRIC
[ Ink-Out (per a joves)
[ Club de lectura infantil
[ Zen lletres
[ Clubs de Lectura de nous lectors del Centre de Formació de Persones Adultes Terra Baixa
[ Sharing Words (club de lectura en anglès a l’Escola Oficial d’Idiomes)
[ Club de novel·la històrica (organitzat per l’Arxiu municipal)
Per participar en els clubs de lectura cal adreçar-se a la Biblioteca Antonio Martín
(Cèntric Espai Cultural) o escriure al pladelecturadelprat@elprat.cat
taula: pepa badell

Sara Paisano

Puri Ruiz

Judith Lázaro

“Estic al Club de Lectura
infantil del Cèntric. Em va
animar la bibliotecària,
perquè veia que jo
agafava llibres bastant
grossos i que m’interessa
molt llegir. En el club
de lectura ara estem
amb “El fantasma
de Canterville”.
M’ho passo molt bé,
parlem sobre el llibre
i fem jocs relacionats amb ell.”

“Formo parte del club de lectura
de l’Escola d’Adults Terra Baixa.
Acudí a la escuela para hacer
unos cursos de inglés. De este modo
entré en contacto con el club.
Me parece una experiencia
enriquecedora
a nivel personal.
En el club he
conocido a gente
de otras culturas,
y compartimos
vivencias.”

“Fui la protagonista del primer
capítulo de “Ink-Out”, una serie
online que nació a partir
de un club de lectura
juvenil. Ahora
es un club de lectura
audiovisual
y literaria para
jóvenes, y cada
capítulo trata de
un tema diferente”.
http://inkout-laserie.
blogspot.com
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CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

El curs vinent, l’Institut Ribera
Baixa (seu 2) impartirà
un nou Cicle Formatiu
de Grau Mitjà de tècnic/a
en cures auxiliars d’infermeria
Nou cicles formatius

Al Prat es poden cursar
un total de deu cicles
formatius de grau mitjà
en els instituts Illa
dels Banyols i Ribera Baixa

Alumnes de 4t d’ESO atenen les explicacions sobre un dels cicles formatius.

Es presenten els cicles
de grau mitjà
EL PRAT

18

maig

11

Hi assisteixen uns 160 alumnes de 4rt d’ESO del Prat
Els dies 5 i 6 d’abril es van celebrar les
3es Jornades d’informació de cicles formatius de grau mitjà, organitzades conjuntament per la regidoria d’Educació

i els instituts de la ciutat. A les sessions
hi van assistir uns 160 alumnes de 4rt
d’ESO de tots els instituts públics del
Prat i dels centres concertats Mare de

Déu del Carme i Ntra. Sra del Mar - García Lorca. A les jornades, celebrades als
instituts Illa dels Banyols i Ribera Baixa,
es va presentar l’oferta dels nou cicles
formatius de grau mitjà que es poden
cursar al municipi. L’alumnat va poder
veure els espais on es fan de la majoria
de cicles i va rebre informació de primera mà del professorat i també d’alumnes
que actualment cursen els cicles

❧

Més informació:
a l’apartat Viure/Educació de www.elprat.cat

Alumnes que
recerquen i
ho expliquen
El 8è Fòrum de Treballs
de Recerca presenta
20 treballs elaborats per
29 estudiants de la ciutat

El Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
va acollir el 6 d’abril el 8è Fòrum de Treballs de Recerca, en què es van presentar 20 treballs elaborats per 29 alumnes
de batxillerat dels instituts de la ciutat
durant aquest curs.
El Fòrum, organitzat conjuntament
pels Serveis Educatius de la zona i la
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament,
vol potenciar l’activitat de recerca entre l’alumnat de batxillerat de la ciutat,
així com diverses capacitats com promoure les seves habilitats comunicatives i argumentatives, i compartir experiències amb altres estudiants.

Alumnes i tutors i tutores participants en el Fòrum d’enguany.

El jurat va seleccionar 9 treballs (tres
de l’àmbit humanístic i de ciències socials, cinc científics i tecnològics i un
d’expressió artística) fruit de l’esforç de
14 alumnes i del personal docent que
els ha tutoritzat. Els autors/es dels tre-

balls seleccionats han rebut cadascun
un xec regal per a material de llibreria
i d’ofimàtica, amb la col·laboració de “la
Caixa” . Els treballs es poden consultar a
l’apartat Viure/Educació de la web municipal www.elprat.cat

❧

EL PRAT

19

maig

11

Últimos días de obras de reurbanización de la pl. de Blanes, vista desde el mercado, con la escuela Jacint Verdaguer al fondo.

Renovación de pl. Blanes
20
y jardines de Garrovillas
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La construcción del aparcamiento subterráneo permite rediseñar estos dos espacios
públicos contiguos, haciéndolos más amables para el uso ciudadano y la relación social
La plaza de Blanes y los jardines de Garrovillas nada tendrán que ver con lo que
eran antes de las obras de remodelación
que están acabando. La construcción del
aparcamiento municipal bajo la plaza
ha permitido reurbanizar la superficie,

poniéndola al día e integrando en el
conjunto el espacio situado delante del
mercado de la pl. Blanes. Se trata, en global, de una superficie de más de 8.000
metros cuadrados. Antes de las obras
estos tres espacios estaban separados

por calzadas para vehículos. Ahora, en
cambio, forman un espacio unitario, con
zonas ajardinadas, otras pavimentadas,
juegos infantiles renovados...
Las zonas peatonales tienen ahora mayor presencia, quedando limitado prác-

La encina
de Garrovillas
[ Una delegación de Garrovillas,
municipio cacereño hermanado
con El Prat, acaba
de visitar nuestra ciudad
[ Una encina plantada en
los jardines de Garrovillas
homenajea a las personas de aquella
localidad que viven en El Prat
[ Actuaciones diversas, bailes,
comidas populares, correcalles,
una exposición… amenizaron la visita
garrovillana de este año a El Prat

Los jardines de Garrovillas acogen una encina en homenaje a los y las pratenses de aquella localidad.

ticamente el tráfico al acceso vecinal y
de emergencias.
El parking, a punto
Por su parte, el aparcamiento subterráneo ya está acabado y pronto entrará
en servicio. Tiene dos plantas y una capacidad de 246 plazas para coches y 12
para motos. Las opciones de comercialización son en régimen de cesión de uso
por 50 años (compra) y cesión de uso
temporal (alquiler).
La empresa municipal Prat Espais ha
sido la encargada de la construcción y
gestión del parking y de la urbanización
de la superficie

❧

Aspecto del aparcamiento subterráneo construido bajo la pl. de Blanes.

Más información en www.pratespais.com
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Cicle formatiu en cures
auxiliars d’infermeria
[ El curs vinent, el Prat disposarà
d’un nou Cicle Formatiu de Grau
Mitjà de tècnic/a en cures auxiliars
d’infermeria, que s’impartirà
a l’Institut Ribera Baixa (Seu 2).
El període d’inscripció va
del 9 al 20 de maig. Aquests estudis
postobligatoris capaciten per fer
cures auxiliars d’infermeria, controlar
les condicions sanitàries de l’entorn
i del material o l’instrumental
sanitari i portar a terme tasques
relacionades amb l’instrumental
d’equips de salut bucodental.
Té una durada de 1.400 hores (990
lectives en un centre educatiu i 410
pràctiques en un centre de treball)
distribuïdes en un curs acadèmic.]
Acció de dinamització de la dansa al carrer (espectacle Heart wash).

3a Jornada del Pla
d’Inclusió Social

EL PRAT
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[ El 16 de març es va celebrar
la 3a Jornada del Pla Local
d’Inclusio Social al Centre
de Promoció Econòmica, en
la qual van participar professionals
i membres de les entitats ciutadanes
de la ciutat implicats/des en
la cohesió i la inclusió social.
Al matí, la jornada va tenir un caràcter
tècnic (memòria d’actuacions,
sistema d’indicadors, etc..)
i a la tarda va ser més participativa,
centrada en el voluntariat social.]
Laura Quinto guanya la
Beca Fotografia i Societat
[ La VI Beca Fotografia i Societat,
que atorga el Centre Cívic Jardins
de la Pau dins del projecte
de promoció i dinamització
de la fotografia, ja té projecte
guanyador: “Se l’han quedat
els xinos!”, de la periodista
i fotògrafa Laura Quinto. El jurat
va decidir atorgar per unanimitat
el projecte al qual destinar la beca.]

La cia. de dansa Mar Gómez
crea nous projectes al Prat
Amb escolars, gent gran, famílies, professors/es...

L’any 2006 l’Ajuntament del Prat va establir un acord de residència amb la cia.
Mar Gómez, amb el suport de la Generalitat, amb l’objectiu d’apropar la dansa
a la ciutadania, facilitant el coneixement
d’aquesta disciplina artística des d’una
mirada pedagògica i creativa.
Així, des d’aleshores s’han desenvolupat diverses accions: el projecte “Dansa

Al Modern
La cia. Mar Gómez no oblida
la producció d’espectacles
de dansa i ja treballa en un nou
projecte, “Perdiendo el tiempo”,
que es presentarà al Teatre
Modern el 22 de maig proper.

al pati”, amb el qual estudiants de primària i secundària del Prat han pogut
apropar-se a espectacles de dansa;
cursos de dansa, moviment i expressió
per als públic infantil, jove i gent gran;
treball amb col·lectius amb mobilitat reduïda; o activitats experimentals com el
projecte “Cuina i dansa”.
Enguany, el projecte de residència
de dansa continuarà amb la “Dansa al
pati”, que estrenarà la nova peça ES3;
i amb el curs de dansa per a la gent
gran. Però també es proposen noves
accions, com una prova pilot amb un
centre educatiu; un taller de moviment per a actors i actrius en el marc
de la mostra de teatre “El Prat a escena”, o una acció al cicle d’activitats familiars “Art en família”

❧

Més informació: www.danzamargomez.com

Què cal saber quan circulem
amb bicicleta per la ciutat
El fenomen creixent de la bicicleta com a mode de transport urbà demana extremar
la seguretat i tenir en compte que la bici no és un vianant, sinó un vehicle més

L’Ajuntament del Prat
promou, en el marc
d’una mobilitat sostenible, l’ús de la bicicleta com a mode de
transport urbà amb la
implantació dels bicicarrers (rutes segures
per carrers de baixa
intensitat) i de punts
d’aparcament (properament s’instal·laran
els biciboxes, aparcaments segurs). L’increment de l’ús de la bici
i la convivència amb
altres modes de transport fan necessari tenir present una sèrie
de recomanacions a
l’hora de circular en
bici per la ciutat:

EL PRAT
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Consells
[ Busca una ruta segura. Aprofita els bicicarrers, carrils-bici i vies
Senyal que indica que s’està circulant per un bicicarrer.
de baixa circulació.
[ Circula sempre pel
centre del carril i no
arrambat/da ni a les
[ Per la calçada circula amb precaució
voreres ni als vehicles aparcats (inespei respecta les normes. La bici no és un
radament, un vianant pot baixar de la
vianant: és un vehicle més, i com a tal
vorera o es pot obrir la porta d’un cotxe).
ha d’actuar.
[ Per voreres o zones compartides amb
[ Les maniobres (avançar, canviar de divianants on estigui permès anar en bici
recció) no les facis bruscament i indicapensa que la gent que va a peu sempre
les amb anterioritat.
té prioritat. No els passis a ran ni supe[ El casc és opcional, però és molt reris els 10 km/h.
comanable dur-ho, i tots els infants
[ Fes sonar el timbre o alça la veu per resn’haurien de portar quan van o són
pectar els teus drets. Als carrils bici tens
portats en bicicleta
prioritat sobre els vehicles de motor.
[ Porta llums i reflectors quan circulis de
Trobareu més informació a www.bacc.info
nit. Fes-te veure.

❧

Nova normativa
L’Ajuntament del Prat modificarà
properament l’Ordenança municipal
de circulació de vianants
i vehicles per introduir-hi aspectes
relacionats amb la circulació
de la bicicleta per ciutat, així
com també per adaptar-la a la
nova normativa estatal al respecte.
Arribat el moment explicarem
el contingut d’aquesta ordenança.

11

Alumnos del módulo de instalación de equipos de energía solar térmica, de la Casa de Oficios Delta del Llobregat.

foto: anna boyé

La formación, fundamental
24
para encontrar empleo
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Más de 1.000 personas de nuestra ciudad participarán durante el año 2011
en diferentes programas de inserción laboral y de formación para el empleo
Algunos indicadores señalan que la actividad económica se empieza a recuperar de forma lenta. Sin embargo, las
empresas aún no generan empleo de
manera significativa. Las ofertas de trabajo son escasas, especialmente aquellas dirigidas a perfiles profesionales
poco cualificados y a los trabajos tradicionalmente ocupados por el colectivo
de jóvenes y de mujeres.
Ante esta perspectiva, muchos ciudadanos y ciudadanas de El Prat no se
quedan pasivos. Al contrario: convierten una dificultad en una oportunidad
para mejorar sus capacidades y cualificación profesional para adaptarse a las
ofertas laborales del tejido empresarial
del territorio.

Pacto local
A finales de marzo se reunió
la comisión de seguimiento
del Pacto Local para el Empleo
y la Actividad Económica de El Prat,
que ha constatado que este año
se está frenando la pérdida
de puestos de trabajo.
La contratación se ha reducido
y siguen predominando
los contratos temporales por encima
de los indefinidos. Las empresas
de El Prat han bajado el número
de expedientes de regulación, que
el año 2009 fueron 52 y en 2010, 25.

Club de Feina
en el CPE
Los y las pratenses se activan por el empleo. Cerca de 2.000 personas son usuarias habituales del Club de Feina del
Centro de Promoción Económica (CPE)
del Ayuntamiento de El Prat (www.
economia.elprat.cat ), donde reciben
orientación laboral y apoyo técnico en
su búsqueda de trabajo.
De estas personas, a lo largo de este
año 2011 unas 300 participarán en programas personalizados de inserción laboral. Entre ellas cabe mencionar a las
53 personas en situación de desempleo
que, procedentes del sector de la automoción, participan en un programa específico de recolocación.

Semana de
la economía
cooperativa
Entre los próximos días 30 de mayo
y 4 de junio tendrá lugar en El Prat
una nueva edición de la Semana
de la Economía Cooperativa,
con actividades de difusión
y formación. Los dos actos
principales de la Semana
serán el Fórum de la Economía
Cooperativa, que se celebrará
en el Centro de Promoción
Económica el 2 de junio,
y la Feria del Cooperativismo,
que tendrá lugar el 4 de junio
en la pl. de Roigé i Badia,
con la presencia de diferentes
cooperativas y sociedades laborales.

Alumnos del módulo de jardinería del proyecto Sant Cosme Ocupa’t.
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En cuanto a la formación del colectivo
de menos edad, cabe destacar a las más
de 140 personas jóvenes de El Prat que
participan en diferentes programas de
formación y trabajo (Programa Suma’t,
Casa de oficios “Treball jove” y Plan de
transición escuela-trabajo). Asimismo,
otras 24 personas desempleadas de larga duración están participando actualmente en el Programa de trabajo en los
barrios.
Alumnas de módulo de geriatría haciendo prácticas.

Asimismo, un total de 80 personas
desempleadas habrán sido contratadas
en las dos ediciones del Programa de
Planes de Empleo, que se desarrollará
durante este año.
La formación, la clave
Tener formación y una cualificación profesional adecuada son claves a la hora

FOTO: AJP Gràfics

de buscar trabajo con éxito. Así lo entienden las personas que están ocupando y ocuparán las casi 500 plazas en acciones formativas (Programación 2011)
que el Ayuntamiento de El Prat, en colaboración con el Servicio de Ocupación
de Cataluña (SOC), irán poniendo a disposición de las personas desempleadas
en el Centro de Promoción Económica.

Logística y comercio
En nuestro municipio, uno de los perfiles profesionales con mayor empleabilidad son la logística y el comercio al
por mayor. De estos sectores se imparte
formación a través del Programa Sefed
de simulación de empresas. En él se
forman más de 80 personas en sus dos
ediciones anuales. A ello hay que sumar
la oferta formativa del Centro FP.Cat de
logística, con más de 170 plazas formativas anuales
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ELS TRES GUADRONS

Aparcaivola SL ha guanyat
el 2n premi a la millor iniciativa
empresarial, mentre que
Rickebrick i Nou Concepte
Ibaco Prat han rebut mencions
NOU CANDIDATES

Del total de 43 empreses
de la zona del delta
del Llobregat valorades
als premis, nou estan
ubicades a la nostra ciutat

Representants de les empreses pratenques guardonades. Trobareu més informació en un vídeo a www.elprat.tv.

EL PRAT

Èxit pratenc als Premis Delta
Tres empreses del Prat reben el reconeixement a la seva iniciativa emprenedora
L’empresa pratenca Aparcaivola SL
(www.aparcaivola.com) ha guanyat el
segon Premi Delta a la Millor Iniciativa
Empresarial de l’any 2010. Aquesta empresa ofereix un servei d’aparcament
més econòmic, ràpid i segur a les persones usuàries de l’aeroport.
Altres dues empreses pratenques han
rebut una menció especial com a fina-

listes de la categoria Millor iniciativa
comercial. Es tracta de Rickebrick (www.
rickebrick.com), botiga física i virtual
d’elements Lego, i Nou Concepte Ibaco
Prat SL, que ofereix productes i materials destinats a l’estalvi d’energia tant
per a empreses com a particulars.
Els Premis Delta, organitzats pels ajuntaments de Castelldefels, Gavà, el Prat,

Sant Boi i Viladecans, volen donar suport a les persones emprenedores que
creen empreses i ocupació.
El jurat dels premis ha valorat enguany 43 empreses, d’entre elles nou
del Prat, que van ser, a més de les tres
citades, Cocteleventos, iGYM SL, La
Guaurderia SCP, Led Bcn SL, Prevefum
SCP i Slot’n’Rol

❧
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l nuevo hangar de Iberia en el aeropuerto
de El Prat es uno de los proyectos de Iberia
impulsados por Manuel Rosado, hombre
entusiasta, apasionado con su trabajo,
de una vitalidad inagotable.
Es de las personas que vive con toda
intensidad: un trabajo apasionante,
una responsabilidad inmensa,
una gran confianza en el equipo,
un largo matrimonio y cuatro hijos.
Con todo, es un hombre sosegado,
que no deja el tabaco, y que disfruta
de su poco tiempo libre paseando
en bicicleta por el camino de la playa.

Manuel Rosado, Jefe
de mantenimiento de aviones
de Iberia en Cataluña

“Debemos
adaptar
la formación
profesional
a las
necesidades
de las
empresas”

¿En qué consiste tu trabajo?
En el mantenimiento de los aviones que llegan
a El Prat, de Iberia y de 15 compañías más. Los
aviones tienen unas revisiones sistemáticas muy
controladas y exhaustivas, que garantizan su seguridad, y eso es lo que hacemos.
Es una gran responsabilidad.
Sí, aunque los aviones cada vez son más seguros
y cada día es más difícil poder volar con aeronaves que no cumplan todos los requisitos de
seguridad. La clave del éxito de mi trabajo es la
confianza en mi equipo.
¿En qué se basa la seguridad de los aviones?
En dos aspectos: el faile safe y el save life. El faile
safe significa que cualquier mecanismo que falle
en un avión, tiene otro sistema de repuesto que
lo sustituirá. En todas las aeronaves, los sistemas
están duplicados y hasta cuadriplicados. El save
life se basa en no agotar la vida de los componentes. Si un mecanismo tiene 10.000 horas de
vida útil, a las 7.000 ya se sustituye.
¿Te has encontrado en alguna situación
que pueda calificarse como grave?
Sí, en 1976 cuando un avión que cruzó una tormenta de granizo sobre Nantes aterrizó con los
cristales cuarteados, agujeros en la chapa, sin
radar, sin antena... Aterrizó perfectamente, ¡con
el piloto pálido!
Desde hace unos meses, el skyline de El
Prat, cuenta con una importante novedad,
la imagen del imponente hangar de Iberia. ¿Que nos puedes decir él?
Es verdad que es muy grande, pero es que han
de caber entre tres y siete aviones. Es más grande que el Palau Sant Jordi. Tiene una arquitectura muy bella basada en una forma oval muy
peculiar, que se sale de la imagen típica de los
hangares rectangulares.
¿Qué significa para la ciudad este equipamiento aeronáutico?
Ahora mismo en el hangar trabajan 53 personas
en distintas funciones y categorías, de ellas 15
son de El Prat, más otras 210 que trabajan en la
rampa, de las cuales 45 son también de El Prat.
Y eso que ahora no está en pleno rendimiento.
Ahora hay una cadena de revisión y llegaremos
a tener cuatro, con lo que ello supondrá de nuevos puestos de trabajo.
En el instituto Illa dels Banyols de El Prat
se imparten los módulos de FP3 de mecá-

nica y de aviónica. ¿Es este un filón para
encontrar especialistas?
Sin duda, además de que imparte un tipo de formación que permite al alumnado que lo desee
acceder a la universidad, para seguir sus estudios.
¿Qué relación tiene Iberia con la ciudad
de El Prat?
Iberia y el Ayuntamiento tienen muy buena relación, tanto por su implicación en la actividad
de la empresa en el municipio como por su participación tan activa en la formación de jóvenes
en profesiones relacionadas con las actividades
aeroportuarias. El instituto Illa dels Banyols se
ha convertido en referente en su especialidad.
¿Qué importancia tiene la ubicación de la
formación en el territorio?
Muchísima. Cuando no hay profesionales formados en el territorio, solo queda la opción de
tener que traerlos de fuera, pero en cuanto pueden regresan a su lugar de origen. La formación
arraigada en el territorio comporta puestos de
trabajo más estables y consolidados.
¿Qué consejo darías a la gente de El Prat?
Que sigan adaptando la formación profesional
a las necesidades de las empresas, porque si la
formación no casa con la salida profesional se
genera frustración y paro.
En El Prat también está la Escuela Oficial
de Idiomas. ¿Los idiomas son importantes?
Importantes no: imprescindibles. El inglés es la
lengua en que nos comunicamos con personas
de otros lugares, las instrucciones, los manuales,
todo está en inglés.
¿Hay buenas perspectivas laborales en el
entorno aeronáutico?
En Iberia ha habido un vacío generacional. No ha
habido personal bien formado que pudiera relevar
a los profesionales que se han retirado. Se necesita gente formada en determinadas profesiones.
¿Cómo ves el futuro?
Con muchas oportunidades. El hangar nos ha
abierto un nuevo horizonte. Iberia ya tiene su
prestigio ganado en el ámbito del mantenimiento, ahora tenemos que ser muy competitivos
para atraer contratos de otras compañías, que
nos elijan como empresa y aeropuerto de referencia para su mantenimiento y revisiones periódicas. Vamos por buen camino
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[ Dolors Pérez Vives ]

“Iberia y el
Ayuntamiento
tienen muy buena
relación, colaborando
en la formación
de jóvenes
en profesiones del
sector aeroportuario”

“El Instituto
Illa dels Banyols
de El Prat se
ha convertido en
una escuela referente
en su especialidad”

“Veo el futuro con
muchas oportunidades.
El nuevo hangar de
Iberia en el aeropuerto
nos ha abierto
un nuevo horizonte”
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Fotografia
presa
a principis
d’abril, que
mostra l’estat
de les obres
de reparació
de la zona
de piscines.

EL PRAT

31

Treball intens per reobrir
la piscina de l’Estruch al maig
La reparació de les zones afectades per l’incendi del 29 de novembre supera els
600.000 euros, que aniran pràcticament tots a càrrec de la companyia asseguradora
Des que, el 29 de novembre passat, un
incendi va afectar la zona de piscines
del CEM Estruch, l’Ajuntament ha treballat contrarellotge per poder reobrir aquestes instal·lacions al públic
l’abans possible. La previsió és que la
reobertura es produeixi durant aquest
mes de maig.
La dimensió del sinistre va ser molt
important, per la qual cosa es va elaborar ràpidament un exhaustiu projecte
tècnic de reparació. Aquest projecte ha
estat l’eina fonamental de negociació
entre l’Ajuntament i la companyia asse-

guradora, que finalment es farà càrrec
de la pràctica totalitat del cost de la reparació, que superarà els 600.000 euros.
Abast de l’incendi
L’incendi va destruir tot l’espai de
les saunes, els paviments de les sales
d’activitats, tots els revestiments de
fals sostres i pladur del recinte de piscines, la coberta retràctil de policarbonat
(que s’ha de substituir sencera), tots els
tancaments de vidre del recinte, tota la
instal·lació elèctrica i tots els conductes
de climatització.

Des del primer moment, el departament municipal d’Esports ha anat
adoptant mesures per restituir els serveis que es van haver de tancar, traslladant algunes de les activitats que es
feien a l’Estruch als altres complexos
esportius municipals, i redistribuint espais dins el propi Estruch per continuar
amb el servei de fitness i activitats dirigides. Totes aquestes mesures s’han
anat informant puntualment a la població a través de diversos canals, entre
ells un espai específic a la web municipal www.elprat.cat
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flaix esports
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Club Bàsquet Prat

Boccia

El CB Prat, entrenat per Carles Duran, enceta el final de temporada
amb la garantia d’haver assolit la classificació per disputar
els play-off d’ascens a la Lliga LEB Or. Vídeo a www.elprat.tv

La boccia és un esport que practiquen persones
amb discapacitat i que té sempre una cita anual
amb el nostre municipi. Vídeo a www.elprat.tv

Derbi de futbol base

Karate al Julio Méndez

El 9 d’abril es van enfrontar els conjunts cadets de l’Associació Esportiva
Delta Prat i de l’Escola de Futbol Prat Blaugrana, amb resultat de 4 a 5 a
favor dels visitants i amb la retransmissió en directe a El Prat Ràdio.

El pavelló del CEM Julio Méndez va ser la seu del Campionat
de Catalunya de Karate, amb l’organització de l’Associació
Esportiva Karate Prat. Vídeo a www.elprat.tv

flaix esports

EL PRAT
Natació sincronitzada

XII Cursa Delta Prat

Per primera vegada, el Prat ha estat seu d’una competició
de natació sincronitzada, a la piscina del CEM Fondo d’en Peixo.
Hi va participar la selecció espanyola. Vídeo a www.elprat.tv

El 29 de maig se celebrarà la XII Cursa Delta Prat, de 10 km,
organitzada pel Periòdic Delta i pel Pratenc Associació
Atletisme. Informació i inscripcions a www.pratencaa.org

Patinatge de
velocitat
El patinòdrom
de l’Estruch
va ser la seu,
el 9 d’abril,
del Campionat
de Catalunya
de Patinatge
de Velocitat.
L’esdeveniment
va estar
organitzat pel
Club Patí Delta
Prat i va comptar
amb diverses
proves al llarg
de tota
la jornada. Vídeo
a www.elprat.tv
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Vídeos informatius
Durant tota la temporada,
el portal audiovisual
www.elprat.tv fa un ampli
seguiment de l’actualitat esportiva
local amb vídeos informatius.

Els redactors i redactores d’El Prat Ràdio i de www.elprat.tv segueixen l’actualitat esportiva del municipi.

L’esport local és un dels elements que
enforteixen la identitat de la nostra
ciutat i, per tant, a l’emissora municipal
El Prat Ràdio és un dels seus protagonistes. Una quinzena de redactors i redactores s’encarreguen d’apropar-vos
tota l’actualitat esportiva del municipi
a través de les ones (91.6 FM i www.
elpratradio.com ).
Informació diària
Diàriament, als informatius del migdia
i del vespre d’El Prat Ràdio, la redacció d’esports segueix les novetats dels
diferents equips. El dilluns (19.15h)
s’analitzen els resultats produïts el

cap de setmana amb entrevistes als i
a les protagonistes. Dimecres (19.15h)
l’esport base té el seu espai, juntament amb l’actualitat poliesportiva, i
divendres (19.30 h) es repassen la darrera hora i les prèvies dels partits que
es disputaran el cap de setmana.
Els dissabtes de 18.00 a 20.30 h i els
diumenges de 12 a 14.30 h, es fan les
edicions d’El Prat Esports, el carrusel de
l’esport local d’El Prat Ràdio, amb connexions amb els partits que s’estiguin jugant i informació de la resta d’encontres
i esports del cap de setmana
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[ Òscar Sánchez ]

cinema capri

L’aventura continua
El Capri s’apunta a l’estrena mundial
Jack Sparrow és capturat pel vaixell del
llegendari Barbanegra i es veu obligat a
seguir a aquest temut pirata i a tota la
seva bàrbara tripulació en la recerca de
la font de la joventut. En aquesta aventura es retrobarà amb Angelica, una perillosa dona del seu passat.

litat delirant, la bellesa i el romanticisme
els posaven Orlando Bloom i una encara
desconeguda Keira Knightley. La història va donar per a tres lliuraments, els
joves van abandonar la nau, la perla i els
vells pirates es van retirar, segurament a
l’illa de la Tortuga.

Pirates incombustibles

Nova tripulació

L’any 2003 arribava a la pantalla una
pel·lícula a contracorrent de les modes.
Els pirates havien tingut el seu moment gloriós amb noms mítics com els
de Burt Lancaster, Gene Kelly i, encara
abans, Errol Flynn i Douglas Fairbanks.
Els intents moderns de revisió, alguns
sota la pell del capità Garfi, havien passat sense pena ni glòria.
Però aquesta nova troupe venia embolicada amb tot el luxe de la tècnica digital, amb una estètica a mig camí entre
la llardositat i la màgia i amb ganes de
trencar tots els tòpics del gènere. Encapçalats per un magnífic Johnny Depp,
que deixava anar tota la seva persona-

Però l’espavilat Jerry Bruckheimer i la
factoria Disney encara no havien dit la
última paraula i el públic encara en tenia més ganes. Van tornar a convèncer
Johnny Depp, i el gran actor Geoffrey
Rush també es reenganxà. Van enrolar
noves cares, començant per un nou director en substitució de Gore Verbinski,
autor de les tres anteriors. L’escollit va
ser Rob Marsall (Chicago, Nine), sembla
ser que en part responsable del fitxatge estrella, l’espanyola Penélope Cruz,
un dels atractius d’aquest nou lliurament de la saga

algú del
prat
et recomana
un llibre
Saber perder
[ David Trueba
[ Editorial Anagrama
[ Barcelona, 2008
[ http://www.anagrama-ed.es/
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Piratas del Caribe.
En mareas misteriosas
[ Direcció: Rob Marshall
[ Guió: Terry Rossio, Ted Elliott
[ Música: Hans Zimmer
[ Fotografia: Dariusz Wolski
[ Intèrprets: Johnny Depp, Penélope Cruz,
Geoffrey Rush, ian McShare, Stephen Graham,
Kevin McNally, Sam Claflin, Óscar Jaenada

[ Marga Gómez ]

“Aquesta novel·la barreja futbol,
periodisme i diversos aspectes
quotidians que ens poden succeir
a qualsevol de nosaltres. Explica
la història d’un futbolista argentí
que arriba a la lliga espanyola
i veu com, tot i tenir fama,
reconeixement i diners,
la vida no és tan fàcil
com sembla.
Les coses canvien
quan coneix una
noia, Sylvia, que
li fa veure el món
des d’un altre punt
de vista. Una noia
que enllaça amb altres
històries quotidianes”.

❧

[ José David Muñoz,
periodista ]
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Què cal
fer i saber
sobre els
ANIMALS de
companyia
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Un animal de companyia és, per davant
de tot, un ésser viu que necessita, com a
tal, una sèrie d’atencions per garantir el
seu benestar.
Adoptar i/o comprar un gos comporta una sèrie d’obligacions com treure’l
a passejar almenys dos cops cada dia,
rentar-lo, jugar amb ell, alimentar-lo, tenir un espai on allotjar-lo, dur-lo al veterinari per garantir els seu bon estat de
salut i prevenir la transmissió de malalties a altres animals o persones.
[ Microxip. La secció de Salut Pública i
Consum de l’Ajuntament del Prat recorda que els animals de companyia s’han
d’identificar amb un microxip homologat i inscriure’ls en el registre municipal.
[ Vacances. És important saber que
el teu gos no sempre podrà viatjar amb
tu. Has de pensar que, quan tu viatgis,
necessitaràs una altra llar on deixar-lo,
o si estàs disposat a pagar-li una residència canina.
[ No l’abandonis. Sobretot, no abandonis el teu animal de companyia. Segons
la normativa vigent, l’abandonament
està prohibit i sancionat. Tot i que l’índex
d’abandonament ha disminuït aquests
darrers anys, encara es troben i recullen
animals deambulant sols pels carrers,

Un gos necessita atencions per al seu benestar.

que són candidats per patir tot tipus de
penalitats, sofriments, accidents i malauradament, la mort de molts d’ells
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Més informació a la secció municipal
de Salut Pública i Consum, c. Major, 23.
Tel. 933 790 050, ext. 2374

LES NOSTRES entitats

Club Escacs
El Prat
[ Av. del Canal, 178
baixos
[ Tel. 933 704 569

E

ls escacs provenen
de l’Índia, des
d’on van arribar
a Europa a través
de la cultura àrab.
Són un exercici
de treball mental
i càlcul que ha
captivat generació
rere generació.

EL PRAT

Nens i nenes aprenen a jugar als escacs a la seu del club, acompanyats del president de l’entitat, Juan Quero.

Club d’Escacs El Prat, més de
50 anys forjant passió pel tauler
L’entitat ha comptat amb mestres de nivell i amb jugadors com Joan Marcè,
de 85 anys, fundador de l’entitat i encara plenament actiu en tasques docents
Al Prat, unes 40 persones juguen assíduament als escacs sota l’empara del
Club d’Escacs El Prat. Una entitat històrica fundada l’any 1960 i amb seu a
l’avinguda del Canal, en un local cedit
per l’Ajuntament i que comparteix amb
la Unió Excursionista de Catalunya.
Els dimarts i els dijous, a partir de dos
quarts de sis, allà es donen cita els més
petits i petites per aprendre les tècniques dels joc i rebre formació per participar en campionats.
El president del club, Juan Quero,
assegura que és difícil poder centrar l’atenció de l’infant en els escacs:
“Tenen molts al·licients i distraccions

abans que jugar als escacs, per això
aquí els ensenyem d’una manera divertida però amb treball”.
Grans mestres
Aquest club ha vist créixer figures internacionals com la del pratenc David García Ilundain, mort als 31 anys el
2002, i que ja havia rebut el títol de Gran
Mestre, just després d’haver-se proclamat campió de Catalunya i d’Espanya i
d’haver participat a l’Olimpíada d’Escacs
d’Erevan (Armènia). També mereix un
esment el jugador pratenc Joan Marcè, fundador del club i que a l’edat de
85 anys encara ofereix el seu saber tot

ensenyant el joc dels escacs en diferents
àmbits. Segons Quero, “ara movem uns
25 jugadors cada setmana entre els diversos campionats, a part de la quarantena de socis i sòcies que fem partides”.
El club participa en activitats ciutadanes
com les partides simultànies de la Festa
Major, en les quals un mestre s’enfronta
a diversos jugadors alhora, o les partides
comentades de la Fira Avícola, on un jugador expert va explicant els moviments
fins a la finalització de la partida
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[ José David Muñoz ]
Vídeo a www.elprat.tv
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