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Lluís Tejedor, en el moment de prometre el seu càrrec de regidor de l’Ajuntament del Prat.
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Lluís Tejedor i José Garcia han signat l’acord de govern entre ICV-EUiA i PSC
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I

niciem un nou mandat, un mandat complicat, difícil; de ben segur, el més dur des del punt de vista financer de
tota la democràcia. Des d’ara mateix, el nostre Ajuntament, amb les seves possibilitats, continua treballant pel
benestar de tots els pratencs i les pratenques, especialment, per les persones que més ho necessiten, per a aquelles a qui la crisi ha afectat de manera més directa, pels joves amb dificultats per trobar el seu camí professional...

El nostre Ajuntament,

Malgrat les circumstàncies que ens condicionen, sóc optimista, perquè el Prat és una ciutat amb projectes, amb

amb les seves possibilitats,

creativitat, amb noves idees, amb una bona qualitat de vida. Hem d’afrontar aquesta realitat de forma positiva

continua treballant

i responsable, vivint amb naturalitat i confiança aquests processos de canvis socials en què estem immersos.

pel benestar de tota la gent
del Prat, especialment,

Al Prat hem avançat molt com a col·lectiu, però caldrà continuar construint entre tots -ciutadans i ciutadanes,

per les persones que més

entitats i institucions- un veritable sentit de comunitat; això implica la voluntat individual de sentir-se’n mem-

ho necessiten, per a aquelles

bre. No serà fàcil, però estic convençut que aquest és el camí correcte.

a qui la crisi ha afectat més

Comença un nou mandat. Treballarem de valent uns i altres des de la pluralitat política, i ho farem amb responsabilitat, amb respecte i amb cordialitat, perquè aquesta manera de fer política és la que dóna fortalesa
a la nostra bona convivència.
Continuarem treballant perquè la gent del Prat se senti orgullosa de pertànyer al nostre estimat i petit lloc al món.

El Prat que volem

Lluís Tejedor
L’alcalde

I

niciamos un nuevo mandato, un mandato complicado, difícil, sin duda, el más duro desde el punto de vista
financiero de toda la democracia. Desde ahora mismo, nuestro Ayuntamiento, con sus posibilidades, sigue
trabajando por el bienestar de todos los y las pratenses, especialmente por las personas que más lo necesitan, para aquellas a quienes la crisis ha afectado de manera más directa, los jóvenes con dificultades para
encontrar su camino profesional...

Nuestro Ayuntamiento,

A pesar de las circunstancias que nos condicionan, soy optimista, porque El Prat es una ciudad con proyectos, con

dentro de sus posibilidades,

creatividad, con nuevas ideas, con una buena calidad de vida. Debemos afrontar esta realidad de forma positiva y

sigue trabajando por el

responsable, viviendo con naturalidad y confianza estos procesos de cambios sociales en que estamos inmersos.

bienestar de todos los y las
pratenses, especialmente

En El Prat hemos avanzado mucho como colectivo, pero habrá que seguir construyendo entre todos -ciudada-

por las personas que más

nos y ciudadanas, entidades e instituciones-un verdadero sentido de comunidad, lo que implica la voluntad

lo necesitan, a quienes

individual de sentirse miembro. No será fácil, pero estoy convencido de que este es el camino correcto.

la crisis ha afectado más

Comienza un nuevo mandato. Trabajaremos duro unos y otros desde la pluralidad política, y lo haremos con
responsabilidad, con respeto y con cordialidad, porque así se da fortaleza a nuestra buena convivencia.
Seguiremos trabajando para que la gente de El Prat se sienta orgullosa de nuestro querido lugar en el mundo.
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El Teatre Modern es va omplir per seguir la sessió solemne de constitució de l’Ajuntament per al període 2011 - 2015.

Lluís Tejedor, proclamat alcalde
del Prat per al nou mandat
Els 11 regidors i regidores del grup d’ICV-EUiA i els 5 del PSC van votar a Tejedor
en el Ple de Constitució, reflectint així el pacte de govern a què han arribat
Lluís Tejedor Ballesteros va ser escollit
alcalde del Prat per novena vegada en el
Ple de Constitució del nou Ajuntament,
celebrat el dissabte 11 de juny en el Teatre Modern, que es va omplir per seguir
la sessió solemne.

El resultat de la votació va ser de 16 vots
per al cap de llista d’ICV-EUiA, Lluís Tejedor, en comptar amb el suport dels onze
edils d’ICV i, també, amb els cinc del PSC.
La resta de vots van ser 6 per a Antonio
Gallego (PP) i 3 per a Jordi Gili (CiU).

El resultat de la votació va reflectir
l’acord de govern a què han arribat
ICV-EUiA i el PSC per al mandat municipal que ara comença. Totes dues forces polítiques van valorar positivament
l’experiència de col•laboració durant els

Acord de govern municipal
entre ICV-EUiA i el PSC
[ Lluís Tejedor va rebre 16 vots a favor
(11 d’ICV-EUiA i 5 del PSC) del total
dels 25 que van emetre els regidors
i regidores del nou Ajuntament.
[ La votació reflecteix l’acord
de govern entre ICV-EUiA i el PSC
per al nou mandat, i que trobareu
detallat a la pàgina 11.
Lluís Tejedor, tot just abans de començar el discurs com a alcalde del nou mandat.

[ Justícia social, lluita contra
la crisi i l’atur, compromís
ambiental i cohesió social,
principis programàtics de Tejedor.

EL PRAT

7

estiu

Regidors i regidores d’ICV-EUiA durant el Ple de Constitució del nou Ajuntament.

darrers vuit anys en els dos anteriors
mandats, i van decidir continuar-la.
Principis programàtics
En el seu discurs, Lluís Tejedor va destacar els sis principis programàtics sobre
els quals es fonamentarà el seu mandat:
El Prat social (justícia social i solidaritat);
la lluita contra la crisi i l’atur; el compromís ambiental; un nou impuls a la qualitat de vida i al benestar de les persones; la consolidació i posta en valor del
territori i la defensa del medi natural; i
la potenciació dels valors de ciutadania,
convivència i cohesió social.
Els mitjans municipals El Prat Ràdio
(91.6 FM) i www.elprat.tv van retransmetre en directe la celebració del Ple de
Constitució.
Durant el Ple, membres del col·lectiu
Acampada Prat van protestar a la pl. de
la Vila amb crits, xiulets i cassolades

❧

Regidors i regidores del PP, PSC i CiU (tret de Jordi Gili i Judit Florensa, asseguts a la mesa d’edat).

Vídeos a www.elprat.tv
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Grupo municipal de ICV-EUiA.

Grupo municipal del PP.

Grupo municipal de CiU.

Grupo municipal del PSC.

Cuatro grupos municipales
El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat ha pasado de estar
formado por cinco grupos municipales a sólo cuatro, debido
a la ausencia de ERC, que en las pasadas elecciones locales
no consiguió el 5% mínimo de votos necesario para poder
tener representación municipal. En su discurso en el Pleno de

Constitución, el alcalde Lluís Tejedor lamentó la ausencia de
“un partido histórico y de izquierdas como Esquerra Republicana” en el nuevo consistorio.
De 25 representantes municipales, 12 son mujeres, de lo cual
resulta un consistorio numéricamente muy paritario

❧

Els 25 regidors i regidores

Lluís Tejedor Ballesteros

Anna Martín Cuello

Rafael Duarte Molina

Margarita García Domínguez

Joaquim Bartolomé Campdevila

Sergi Alegre Calero

Pilar Eslava Higueras

David Vicioso Adrià

Francisco Manuel Lorenzo Gallardo

Alba Bou Jordà
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Isabel María Romero Vera

Antonio Gallego Burgos

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Rafael Grande López

Melisa Sáez Fernández

Judit Florensa Mingote

María Esperanza Martínez Jariod

José García Pérez

Juan Pedro Pérez Castro

Ana Isabel Fernández Abad

José Luís Olivera Acosta

Marta Mayordomo Descalzo

Jordi Gili i Farrés

Inmaculada Llopis Climent

Maria Rosa González Ureña

11

Comiat als que se’n van
Un dels moments més emotius del Ple de Constitució va ser
l’homenatge que van rebre els i les regidores que ja no formaran part del nou consistori municipal, als quals l’alcalde Lluís
Tejedor va lliurar una placa commemorativa i una reproducció
dels gegants del Prat. Entre els que no repeteixen hi ha Antoni
Rodés, d’ICV, un històric que ha estat regidor amb diferents càrrecs i responsabilitats des de l’any 1991. També se’n va FelipNeri Gordi, portaveu de CiU durant diversos anys i regidor en el
periode 1999 – 2011. També van rebre l’homenatge Neus Fernández (ICV), regidora entre els anys 2007 i 2011, i Mª Carmen

Sánchez (PSC), regidora de 1999 a 2011. Altres dos regidors que
no seguiran en el seu càrrec són Joan Camps, portaveu d’ERC
durant els darrers quatre anys, i Alejandro Bellido (PSC), regidor
entre 2003 i 2011. Cap dels dos no va poder assistir al Ple.
Les noves, totes dones
I si hi ha sis regidors/es que marxen, n’hi ha altres sis, totes dones, que s’estrenen en aquest càrrec: Anna Martín (ICV-EUiA),
Isabel Romero (ICV-EUiA), Melisa Sáez (PP), Judit Florensa (PP),
Inmaculada Llopis (CiU) i Maria Rosa González (CiU)

❧

EL PRAT

10
estiu

11

L’alcalde acomiada Antoni Rodés.

L’alcalde acomiada Felip-Neri Gordi.

L’alcalde acomiada Neus Fernández.

L’alcalde acomiada María Carmen Sánchez.

Lluís Tejedor va comptar amb els vots del seu grup (ICV-EUiA) i els del PSC.

El nou govern municipal
Alcalde:
Lluís Tejedor Ballesteros
¬ Àrea d’Alcaldia, Serveis Centrals i Economia:
¬ Rafael Duarte Molina. Segon tinent d’alcalde. Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Alcaldia, Serveis Centrals i Economia

¬ Àrea d’Espai Públic i Projectes Urbans:
¬ Juan Pedro Pérez Castro. Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Espai Públic i Projectes Urbans

¬ Àrea d’Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient:
¬ Sergi Alegre Calero. Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

¬ Àrea d’Esports i Salut Pública:
¬ José Luis Olivera Acosta. Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Esports i Salut Pública. Regidor d’Esports
¬ Ana Isabel Fernández Abad. Regidora de Salut Pública i Consum

¬ Àrea de Cultura, Educació i Ciutadania:
¬ Pilar Eslava Higueras. Tinenta d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Educació i Ciutadania. Regidora d’Educació
¬ David Vicioso Adrià. Regidor de Cultura i Ciutadania
¬ Anna Martín Cuello. Regidora de Joventut
¬ Francisco Manuel Lorenzo Gallardo. Regidor de Participació Ciutadana

¬ Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme:
¬ José García Pérez. Primer tinent d’alcalde. Tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
¬ Marta Mayordomo Descalzo. Regidora de Comerç i Turisme

¬ Àrea d’Acció Social:
¬ Margarita García Domínguez. Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social. Regidora de Serveis Socials
¬ Alba Bou Jordà. Regidora de Dona i Promoció Social

¬ Àrea de Seguretat Ciutadana, Manteniment i Serveis Urbans:
¬ Joaquim Bartolomé Capdevila. Tinent d’alcalde de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Manteniment i Serveis Urbans
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luís Tejedor ha estat escollit alcalde
del Prat. La seva vitalitat, esperit
de treball, convenciment ideològic,
confiança en el seu equip i passió
pel Prat, són els puntals en els quals
se sustenta el treball del màxim
responsable polític de la ciutat. Fets i no
paraules és un dels seus lemes preferits.

EL PRAT
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Lluís Tejedor,
alcalde del Prat

“En temps
de crisi,
les prioritats
han de ser
socials”

Què és el primer que vol dir a la ciutadania del Prat a l’inici d’aquest mandat?
Que agraeixo molt sentidament la confiança majoritària que milers de ciutadans han renovat en
la formació política que encapçalo, que el seu
suport m’encoratja a governar, com sempre,
per a tots els pratencs i les pratenques, els que
m’han votat i els que no, i que poden estar segurs que no els defraudarem.
Què sent després d’haver estat elegit vuit
vegades alcalde de la seva ciutat?
Em sento molt feliç amb la responsabilitat de ser
alcalde del Prat. És un honor extraordinari poder
servir, representar i liderar el projecte polític municipal en la ciutat que m’estimo, el Prat.
Com en els darrers dos mandats, l’equip
de govern ha sorgit d’un pacte entre ICVEUA i el PSC. Com serà aquest govern?
Un govern compromès, honest, que treballarà
pel benestar de la ciutadania, per la cohesió i
per la bona convivència. No hem d’oblidar que
al Prat, el resultat electoral dona una àmplia
suma de vots i de regidors de l’esquerra política.
Al Prat, li ha anat molt bé els últims anys amb
aquest govern de coalició i no hi ha cap raó per
modificar l’entesa amb el PSC.
Com serà aquest mandat?
Des del punt de vista financer, afrontarem el
mandat més dur i difícil de tot el període democràtic. Aquesta crisi afecta a tothom i és molt
forta. Hem de treballar perquè molta gent que
ho passa malament pugui viure dignament. Ho
farem, naturalment, en la mesura de les nostres
possibilitats. Les polítiques socials seran l’eix de
la nostra actuació, perquè les persones que no
veuen horitzó a la seva vida, no llancin la tovallola.
En què es basaran, aquestes polítiques
socials?
S’han d’articular a l’entorn de dos principis
essencials: la justícia social i la solidaritat.
En aquest temps de crisi, defensarem serveis
públics universals com l’educació, la salut i
l’atenció social. Ens esforçarem i lluitarem contra les retallades. D’altra banda, caldrà enfortir
el desplegament del Pla Local per a la Inclusió,
en cooperació amb totes les entitats, que fan un
treball molt valuós.
I l’atur?
És el tema més preocupant. Hem de tenir ben
present que, davant de la crisi, els ajuntaments

hem de dedicar el nostre esforç a pal·liar les
conseqüències socials negatives que es generen a curt termini, perquè no tenim capacitat
per solucionar el problema de fons, l’atur. Des
de l’Ajuntament hem de fer polítiques que ajudin a incrementar les oportunitats d’ocupació
de la ciutadania, prestant especial atenció a les
polítiques d’ocupació, a la formació professional, a l’assessorament als nous emprenedors,
als projectes d’economia social i cooperativa, i
a generar polítiques actives d’ocupació. També
hem d’incrementar l’oferta formativa i els mecanismes d’orientació laboral.
I l’aerporot i el port?
L’aeroport i el port són dos centres potents en
el nostre territori, i ens proposem mitjançar
tot el que sigui possible per a millorar l’oferta
d’ocupació a la ciutat.
Quins altres eixos seran la base del Pla
d’Actuació Municipal 2011-2015?
Com a grans titulars puc esmentar: el compromís ambiental, la lluita contra el canvi climàtic, la
consolidació i la valoració del nostre territori i la
protecció del medi natural, afegint-hi l’explotació
dels seus potencials turístics. Ara és temps de
manteniment i bona conservació del que ja tenim,
més que de noves realitzacions. Continuarem
impulsant els valors de ciutadania, convivència i
cohesió social. El Prat ha de ser una ciutat integradora de la diversitat social i cultural, on tothom
tingui els mateixos drets i deures.
Les circumstàncies socials són canviants i
ara sembla que es reclama una altra manera de fer política. Com veu aquests canvis?
Sí, és cert, la societat reclama cada cop més una
política de proximitat i transparència. Com hem
fet sempre, el meu equip de govern estarà compromès amb la proximitat a les persones i els
seus problemes, necessitats i aspiracions, i continuarà promovent la participació social en la presa de decisions. Avui més que mai, el diàleg és
imprescindible per gestionar i construir acords.
De què se sent més orgullós, dels seus
mandats?
Valoro la transformació territorial del municipi
en tots aquests anys, i el que em fa sentir més
feliç és que s’hagi superat el victimisme per
transformar-se en un sentiment positiu d’orgull
de ciutat. Ens agrada sentir-nos del Prat i dir que
el Prat és el nostre lloc al món

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“Hem de fer
polítiques que
ajudin a incrementar
les oportunitats
d’ocupació de la
ciutadania, prestant
especial atenció a la
formació professional
i d’inserció en
el món del treball
i a l’assessorament
als nous emprenedors”

“Valoro la
transformació
territorial del municipi
en tots aquests anys,
i el que em fa sentir
més feliç és que s’hagi
superat el victimisme
per transformar-se
en sentiment positiu
d’orgull de ciutat.
Ens agrada sentir-nos
del Prat i dir que el Prat
és el nostre lloc al món”

EL PRAT
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José García Pérez

Jordi Gili i Farrés
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Continuïtat previsible

Etapa nova

Constituït ja, sense sorpreses, el nou consistori, ara cal
saber quin serà el repartiment de responsabilitats entre els dos
partits del govern. Possiblement, quan aquesta revista arribi
a casa nostra, aquesta incògnita ja estigui desvetllada i caldrà
estar molt atents per veure si es fa realitat el tan necessari
aprimament de l’estructura política del govern municipal.

S’ha constituït el nou consistori local, i, en aquests
moments, s’està configurant el nou govern local que
ha d’encarar la complicada situació econòmica i social
que vivim. El mapa polític ha canviat arreu, en part també,
al Prat. Els ciutadans i les ciutadanes han decidit
i s’ha conformat el consistori. Però també ha quedat palès,
amb l’important increment de vots en blanc i nuls,
i amb l’abstenció, que hi ha un malestar evident que
ens ha de fer revisar comportaments, actituds i propostes.

Encetem un nou mandat que, malauradament,
com ja s’ha dit i repetit, estarà marcat per una situació que,
sense tenir el seu origen en l’àmbit municipal, marcarà
el quadrienni que encetem. Em refereixo a la crisi que colpeja
durament a centenars de famílies del nostre poble i contra
la qual caldrà que, des del consistori, fem tot el possible
per pal·liar-ne els efectes.
Cal superar antics tòpics i deixar de considerar
l’empresari, l’emprenedor, com a l’enemic. Els únics
que avui per avui poden crear llocs de treball, són ells
i des de l’Administració els hi hem de posar fàcil, han de ser
els nostres millors aliats per sortir d’aquesta situació.
L’altre tret característic d’aquest inici de mandat
és l’aparició d’aquest moviment que hom anomena “indignats”.
Tindrem temps d’analitzar-lo però, més enllà de compartir part
de les seves propostes, en cap cas poden suplantar la voluntat
dels més de tres milions de ciutadans i ciutadanes
que vam escollir el Parlament de Catalunya, o els més
de 23.000 que hem escollit aquest nou consistori.

Nosaltres creiem en la política local, la que fan
treballadors i treballadores, estudiants, comerciants,
jubilats i jubilades, emprenedors i emprenedores,
homes i dones que s’impliquen i comprometen
en la tasca de fer millor el nostre entorn i de donar
resposta a les prioritats dels seus veïns i veïnes.
Per a nosaltres no val tot en cap àmbit
de la vida, tampoc en la política. Creiem que no es pot
encaminar a la ciutat cap a carrerons sense sortida,
que no es poden malbaratar els esforços col·lectius només
per donar satisfacció a determinat grup, que no es pot
sotmetre a les persones a un estat permanent d’inquietud,
per tot, perquè això ens empobreix socialment. Nosaltres
creiem que no es resolen els problemes només assenyalant
com a culpable del que passa a un altre per ser diferent.

Els propers mesos veurem el Pla d’actuació del nou
govern de la ciutat per a aquests quatre anys. Allà podrem
veure el seu grau d’implicació en polítiques socials, d’austeritat
i complicitat en la creació de llocs de treball. Entretant,
des del grup municipal de CiU, ens posem a la disposició
de tota la ciutadania i us desitgem a tots un molt bon estiu.

En aquests moments difícils amb més preguntes
que respostes, de retallades i indefinicions, cal sumar esforços.
Volem una ciutat forta que ajudi els que més ho necessiten,
que vetlli per la convivència, ordenada i segura, que aposta
per la cultura i el coneixement per progressar, i es per això
que hem decidit mantenir l’aposta d’un govern plural i de progrés,
es per això que hem decidit treballar des del diàleg i la cooperació
per afrontar millor els reptes de futur que se’ns presentin.

www.ciuelprat.cat

http://elprat.socialistes.cat/

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Una oposición firme,
constructiva y cercana
El sr. Lluís Tejedor fue elegido alcalde de El Prat.
Por tercera vez consecutiva, los votos del Partido Socialista
de El Prat han posibilitado que nuestro alcalde pueda formar
un gobierno para la ciudad. A lo largo de los últimos meses
lo habíamos anunciado: votar PSC era votar ICV.
En el momento en el que escribo este artículo
no conozco todos los detalles del pacto de gobierno entre
neocomunistas y socialistas, pero todo apunta a que será
una continuidad de anteriores gobiernos. Sí sabemos que
el PSC ha perdido dos concejales, que ahora es la tercera fuerza
política de la ciudad y esa nueva realidad implica que gestionen
menos presupuesto que años atrás.
El Partido Popular, segunda formación política
de El Prat, ejercerá responsablemente la labor de oposición.
Controlaremos y fiscalizaremos al nuevo equipo de gobierno.
Seremos una oposición cercana, constructiva, exigente,
firme y con vocación de construir una alternativa de gobierno
que represente a una gran mayoría de pratenses.
Esta será una difícil legislatura. Desde la corporación
municipal también tendremos que hacer frente a la crisis económica.
No es momento de inversiones faraónicas. Tenemos que ajustarnos
el cinturón para impulsar el crecimiento económico. Para el Grupo
Popular la prioridad y la obsesión será la creación de empleo.
No nos podemos permitir más paro y más empresas cerrando.
Debemos atender las crecientes demandas de servicios sociales,
priorizando a las personas que llevan años empadronadas en El Prat.

Rafael Duarte Molina

Prioridades
Los nuevos gobiernos de las corporaciones
locales deben definir su plan de actuación, decidir cuáles
son las prioridades a las que se dedicarán los mayores
esfuerzos y recursos durante este mandato de cuatro años.
Concretar los aspectos que serán objetivos
preferentes de la actuación del gobierno municipal no es
un tema menor. Se trata de hacer público el compromiso
que se adquiere con la ciudadanía y es continuación y reflejo
de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral.
Adelantándonos a los contenidos del Plan
de Actuación Municipal, sí podemos adelantar algunos de sus
rasgos principales que son fundamentales para un gobierno
de izquierdas y progresista como el que ha gobernado la ciudad
durante los últimos años y lo seguirá haciendo en este periodo:
la defensa de los servicios públicos y el esfuerzo por paliar
los efectos de la crisis en muchos de nuestros vecinos y vecinas.
En estos tiempos es fácil dar recetas demagógicas que
prometen solucionar de una manera fácil todos los problemas:
desempleo creciente, falta de perspectivas de nuestros jóvenes,
dificultades de las empresas, impago de las hipotecas…
La situación es muy complicada y en algunos casos dramática.
Es precisamente ahora cuando el esfuerzo de la Administración
ha de ser máximo porque con su actuación puede compensar
algunos de los déficit que el mercado está generando.

No podemos pretender que las cosas cambien
si siempre hacemos lo mismo. Habrá que rectificar con humildad
si no se cumplen los objetivos. Empiezo esta legislatura
exigiéndole al gobierno local que revise las añejas políticas
que no han contribuido a crear prosperidad entre los pratenses.

La imprescindible austeridad que debe guiar
la actuación pública, no debe ser excusa para el recorte
de los servicios públicos esenciales. Los ayuntamientos
no tienen recetas milagrosas para resolver los problemas
generales derivados del paro y la crisis económica, pero
con su actuación pueden contribuir a mejorar la situación
de muchas personas que están atravesando dificultades.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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Segon premi. “Cremant la palla”, de Fernando Vecino Durán

Accéssit. “Sense títol”, d’Andreu Noguero (fragment)

Accéssit. “Camps”, de Pere Romero Alonso

Primer premi. “Camp inundat”, de Carlos García Barrio

Tercer premi. “Agro 3”, de Quim Torrent

Accéssit. “Surcos 2009”, de Domènec Alió

de fotografia
d’agricultura “El delta pagès” s’ha celebrat
aquesta primavera, amb la vocació
de mostrar els valors estètics i naturals
de l’agricultura periurbana del Prat.
Les fotografies guanyadores i les finalistes
han estat exposades, fins al 30 de juny, al centre
d’informació La Porta del Delta (av. Verge
de Montserrat, 77, www.portadeldelta.cat).
El concurs, organitzat conjuntament
per l’Ajuntament
NATURA I CONREUS
del Prat, La Porta
Al espais lliures
del Delta i l’Agrupació
del delta conviuen
Fotogràfica Prat, respon,
harmònicament els
segons l’alcalde del
espais naturals amb
Prat, Lluís Tejedor,
els terrenys agrícoles
“a una estratègia
que l’Ajuntament
desplega des de fa
molt de temps, com és la protecció del territori
i de la nostra agricultura periurbana”

El 1r Concurs

❧

vida pratenca
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UN PRAT ACCESSIBLE

ANELLA VERDA

En el marc de les 8es Jornades de Persones amb Discapacitat,
celebrades aquest mes de juny, l’associació Adisprat
ha recreat, en una maqueta, com hauria de ser el Prat
per esdevenir una ciutat totalment accessible. Adisprat
(www.adisprat.com) vol demostrar que l’accessibilitat
universal és possible. Vídeo a www.elprat.tv

El terme municipal del Prat aplega més de 50 quilòmetres
de camins rurals que es poden recórrer en bicicleta
o a peu. Tots ells conformen l’anomenada Anella Verda, ja que
envolten la ciutat, i ara s’han començat a senyalitzar. Aquests
camins, que circulen per espais agrícoles i naturals, connecten
el Prat amb els municipis veïns. Vídeo a www.elprat.tv

FESTA EL PRAT SOLIDARI
La Festa El Prat Solidari,
una jornada lúdica
i didàctica destinada
per a tots els públics,
es va celebrar a
la pl. de Pau Casals,
centrada en la promoció
del comerç just
i de la banca ètica.
Les entitats que
treballen en aquests
àmbits es van donar
a conèixer al públic
i van denunciar
les injustícies
del comerç
internacional.
Vídeo a www.elprat.tv

vida pratenca

EL PRAT

MELÓ_DIA
El proper 3 de setembre, gastronomia, música, cultura dj i vj i creació es mesclaran, de la mà de la Capsa i per segon any,
amb la sorra de la platja del Prat per celebrar una nova collita de la Meló-dia, aquesta fruita típica de l’horta
del delta. Meló_dia és un espai de trobada ciutadana des de la música i la creació audiovisual aprofitant la temporada
del meló del Prat i la tornada de les vacances. L’entrada és lliure i l’espectacle està destinat al públic familiar.
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QUATRE AGENTS CÍVICS

ACAMPADA PRAT

Dins els plans d’ocupació 2011, l’Ajuntament ha contractat
4 agents cívics per informar la ciutadania en matèria de
civisme i de conductes responsables. El contracte dura
de l’1 de juny al 30 de novembre. Els i les agents treballaran
a zones com la platja, els espais naturals, els patis oberts
i en activitats ciutadanes. Vídeo a www.elprat.tv

Després d’aixecar l’acampada al a pl. de la Vila, el col·lectiu Acampada Prat va
celebrar el 21 de juny una assemblea en què es van tractar temes com les
retallades en la sanitat i en l’educació públiques. Hi van intervenir professionals
dve tots dos sectors. Més informació a www.acampadaprat.wordpress.com.
Aquest col·lectiu també va protagonitzar una sorollosa protesta a la pl. de la Vila
durant la celebració del Ple de Constitució de l’Ajuntament.

Sesión fotográfica para la promoción del último disco de Ojos de Brujo.

La ciudad y el territorio de
20
El Prat como plató de cine
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Nuestro municipio se ha convertido en el sexto de toda Cataluña
en cuanto a número de rodajes de películas y de anuncios
El Ayuntamiento de El Prat se adhirió
en 2008 a la Xarxa Barcelona Catalunya
Film Commission, a fin de promocionar
el municipio como espacio para rodar
películas, spots televisivos o sesiones
fotográficas.

En El Prat ya se habían filmado antes
películas como Anita no perd el tren, de
Ventura Pons, El Maquinista, de Brad
Anderson o Las horas del día, de Jaime
Rosales, y se trataba de aprovechar la
experiencia para mostrar a la industria

audiovisual el potencial del municipio
como espacio de rodaje.
Ciudad de contrastes
El Prat ofrece grandes contrastes entre naturaleza e infraestructuras, muy

Promover El Prat
a través del audiovisual
[ En 2008, el Ayuntamiento
de El Prat se adhirió a la Xarxa
Barcelona Catalunya Film Commission
[ El año pasado El Prat acogió más
de 20 producciones audiovisuales,
y este año ya van 27
[ Los Espacios Naturales del Río,
la playa y su camino, el mirador de
aviones, los parques urbanos y la Casa
La Ricarda, espacios más solicitados

Rodaje de la película Red Lights, de Rodrigo Cortés.

FOTO: GUSTAVO LÓPEZ MAÑAS

atractivos para los localizadores de espacios. La proximidad a Barcelona también ayuda.
Los Espacios Naturales del Río, la playa
y su camino, el mirador de aviones, los
parques urbanos y la Casa La Ricarda
son los espacios más solicitados.
El año pasado, El Prat acogió más de
20 producciones audiovisuales, entre
ellas la película catalana más taquillera
de 2010, Tres metros sobre el cielo, de Fernando González Molina.
Este año ya se han realizado 27 producciones, como el largometraje Red
Lights, de Rodrigo Cortés, con Robert
de Niro, Sigourney Weaber y Cillian Murphy, o un catálogo de Mango, con Scarlett Johansson

❧

Rodaje de la “Cançó de l’estiu” de TV3, del pasado verano, en la playa de El Prat.

[ Elena Torrent ]
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QUE SIGAN LAS OBRAS

El Ayuntamiento de El Prat
ha reclamado a la Generalitat
que continúen adelante
los proyectos ya iniciados
en El Prat en dos ambulatorios
CAP Dr. PUJOL I CAPSADA

Las obras de reforma
y ampliación del CAP Doctor
Pujol i Capsada están
acabando la primera fase
y todavía faltan otras dos
CAP DISSET DE SETEMBE

Ya se ha ejecutado la primera
fase del CUAP (Centro
de Urgencias de Atención
Primaria) y ahora queda
pendiente la segunda

Obras de ampliación y mejora del CAP Doctor Pujol i Capsada.

EL PRAT
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El Prat exige la mejora
de los servicios sanitarios
El Ayuntamiento insta a la Generalitat a que cumpla los compromisos adquiridos
para la mejora de la calidad de la red de asistencia sanitaria de nuestra ciudad
El Ayuntamiento de El Prat y el Departamento de Salud de la Generalitat firmaron en 2006 un convenio para impulsar
acciones de mejora de la calidad de la
red sanitaria de la ciudad.
Entre otras acciones, el convenio incluía la reforma y ampliación del CAP Dr.
Pujol i Capsada y la construcción de un
CUAP (Centro de Urgencias de Atención
Primaria) en el CAP Disset de Setembre.
Ambos proyectos están actualmente
en ejecución. Las obras del CAP Dr. Pujol i Capsada están acabando la primera fase y faltan otras dos. En cuanto al
CUAP, se ha ejecutado la primera fase
y resta la segunda. El Ayuntamiento
de El Prat ha exigido a los responsables

del Departamento de Salud de la Generalitat que, en el marco de recortes
presupuestarios, estos proyectos que se
están ejecutando en nuestra ciudad no
se vean afectados y continúen adelante.

Moción municipal
El Pleno municipal ha aprobado una
moción que pide a la Generalitat
que las medidas de austeridad
no afecten a la equidad y calidad
del servicio sanitario. Texto
de la moción en www.elprat.cat

Preocupación
por Bellvitge
El alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, y la
alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín,
han enviado una carta al presidente
del Consejo Rector del Gobierno Territorial de Salud (GST) L’Hospitalet y El
Prat, en la que le piden la convocatoria urgente y extraordinaria del citado
consejo para conocer de primera mano
la información concreta sobre las medidas de austeridad y ajuste que se
están aplicando o se piensan aplicar
en el hospital de Bellvitge y estudiar la
previsible repercusión que tendrán en
la prestación los diferentes servicios a
la ciudadanía

❧

L’estiu insòlit
[ Un any més, després
de les vacances,
El Lloro proposa el
seu concurs d’imatges
curioses i divertides.
Com a novetat,
enguany s’hi afegeix una modalitat
de vídeo. Per participar cal enviar
la teva foto o vídeo en format digital,
entre l’1 i el 20 de setembre,
a lloro@joves.prat.cat. Bases a
www.joves.prat.cat. (Foto: Gos
acalorat, 1r premi de l’any passat).]
Teniu imatges o documents
sobre la Festa Major?

Aspecto del nuevo interior del CAP Doctor Pujol i Capsada.

El CAP Dr. Pujol i Capsada
cierra temporalmente
por obras de mejora

[ Per Festa Major, l’Arxiu municipal
farà una exposició sobre la història
d’aquest esdeveniment, des del seu
origen fins a l’actualitat: el per què
de les dates, la seva significació,
els elements més característics...
Si hi voleu contribuir, podeu aportar
fotografies o documents a l’Arxiu
(al Cèntric), on els copiaran
i us els tornaran al moment.]

El servicio se deriva a los otros ambulatorios

Onze famílies del Prat
acullen infants sahrauís

El centro de atención primaria CAP Doctor Pujol i Capsada estará cerrado entre
el 18 de julio y el 12 de septiembre para
agilizar y poder finalizar las obras de
mejora y ampliación del centro coincidiendo con el inicio del curso escolar.
La asistencia que presta este CAP se
distribuirá entre los otros dos ambula-

[ Onze famílies del Prat acullen
aquest estiu infants sahrauís
procedents dels campaments
de refugiats del desert algerià
de Tindouf, responent així
a la campanya que ha dut a terme
l’entitat El Prat amb el Sàhara.]

torios de la ciudad, el CAP Disset de Setembre y el CAP Ramona via.
Las nuevas instalaciones permitirán
un servicio más ágil y de mejor calidad
asistencial a las personas usuarias de
este ambulatorio

❧

Video en www.elprat.tv
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L’alcalde,
Lluís Tejedor,
i l’aleshores
regidora de
Serveis Socials,
Ana Isabel
Fernández,
el dia de la
signatura del
conveni amb
representants
de les quatre
entitats
implicades.

EL PRAT

24
estiu

11

Ajuntament i entitats,
junts contra l’exclusió social
Les quatre entitats de la ciutat més actives en la lluita contra l’exclusió social
signen amb l’Ajuntament un conveni per col·laborar en diversos projectes
En el marc del Pla Local d’Inclusió Social, el
departament municipal de Serveis Socials
treballa amb la resta d’administracions i
amb entitats de la ciutat en projectes de
lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
Trobareu més informació sobre el Pla
d’Inclusió Social a l’apartat Viure/Serveis Socials de www.elprat.cat.
L’Ajuntament i quatre d’aquestes entitats van signar el 3 de maig un conveni
per col·laborar en diversos projectes:
Creu Roja del Prat
Entitat mundialment reconeguda, al
Prat desenvolupa projectes com el
nou Punt de Voluntariat Social, el Pla
d’actuació per prevenir els efectes de

l’onada de calor sobre la salut de la
gent gran i la Campanya de Reis (cap
infant sense regal).

d’acollida i atenció a persones immigrades, orientació i formació per a dones immigrades i d’infància i adolescència.

Càritas de la Parròquia
Sant Pere i Sant Pau
Treballa en l’atenció de necessitats bàsiques d’alimentació, roba i higiene de les
persones en risc social i risc d’exclusió social. Al Prat gestiona el Banc d’Aliments.

SAO-Prat (Suport-AprenentatgeOrientació)
Entitat formada per comunitats religioses (concepcionistes, maristes i teresianes) dels barris de Sant Jordi i Sant Cosme, amb experiència en la intervenció
socioeducativa amb infants i joves. Desenvolupa els projectes Centre Obert,
Programa de Transició Escola-Treball i
inserció per a joves amb fracàs escolar i
situació d’exclusió social

Centre de Promoció Social
Francesc Palau
Treballa per afavorir el creixement integral de les persones en risc d’exclusió, des
dels punts de vista humà, cultural, social
i ocupacional. Desenvolupa projectes

❧

[ Redacció ]

Arts escèniques
per a la tardor

De dalt a baix:
El jardí de
les malícies,
Desclassificats
i Faemino
y Cansado.

Les companyies escalfen motors
i es preparen per a la nova temporada

El Cèntric Espai Cultural, amb l’equip de
La Capsa al darrera, acollirà un nou cicle
de cantautors, amb primeríssims noms
de l’autoria catalana. Les associacions
musicals de la ciutat acabaran de conformar, amb els seus concerts, l’oferta
musical, que es completarà amb concerts al Teatre Modern de Maria del Mar
Bonet i Big Mama. I amb altres novetats
que encara són al tinter...
L’oferta de teatre i dansa es farà com
sempre al Modern. Títols com Desclassificats, Pedra de Tartera, La Presa o el Teatre Kaddish, entre altres, configuren una
oferta de primera qualitat.
Divendres Golfus
Entre les propostes més bandarres
d’aquest cicle podrem veure Faemino
y Cansado, Yllana Teatro amb el seu emblemàtic 666 o El Jardí de les malícies i
els seus poemes eròtics.
Circuït Butaka
El Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
continua amb el circuit Butaka, adreçat
a públic d’entre 12 i 18 anys. Planeta Impro i Cascai Teatre en seran els protagonistes.
Públic infantil
El Teatre Modern i el Centre Cívic Jardins
de la Pau aplegaran la programació infantil. Zum Zum Teatre, L’Àvia Pepa i la
Ventafocs són alguns dels espectacles
que hi passaran

❧

Abonaments
El abonaments de temporada es
vendran els dies 10 i 11 de setembre
de 17 a 20 h al Teatre Modern.
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Festa
Major
2011
Se celebrarà entre
el 23 i el 26 de setembre
consolidant els espais
d’anys anteriors

EL PRAT
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Com en anys precedents, la Festa Major dedicarà l’aparcament de l’estació
de Renfe als concerts de gran format,
el Fondo d’en Peixo a la descoberta de
musiques i persones, i la pl. de Pau Casals a la Cirquera.
Les activitats, organitzades per entitats i l’Ajuntament, seran per a tots
els gustos i edats: balls amb orquestra,
concerts clàssics i moderns, teatre, circ,
animacions de carrer, exposicions, espectacles infantils, esports, foc i cultura
tradicional...
Podrem veure artistes com Andy y
Lucas, Pastora, La Frontera, Mazoni, Delorean, Pony Bravo, La Troba Kung-Fu,
Anna Roig i l’ombra de Ton Chien, Ba-

La pl. de la Vila, durant un acte de la Festa Major de l’any passat.

lkatalan o Murfila; actors com Abel Folk,
Toni Sevilla o Emma Vilarasau; i músics
del Prat com Tara o Xavi Alias.
Per tercer any tindrem la Festa Major
2.0: les eines virtuals ens permetran donar una cobertura dinàmica, comple-

mentària i participativa de la Festa. Us
convidem a seguir el bloc http://festamajor.elprat.cat, amb informació, imatges i accés a les xarxes socials. Els i les
twittaires ja poden utilitzar #fmelprat
per fer comentaris sobre la Festa

❧

Viu
l’estiu
al Prat
Propostes fresques
i amb ritme a l’aire lliure

El 8 de juliol, el Ritmes s’instal·la a la platja, de la mà de La Capsa, amb grups com
Triángulo de amor bizarro (TAB), Tiki
Phantoms, Cut your hair, La Habitación
roja, Paco Loco Trio (Calypso), Buffet Libre dj’s i Love Of Lesbian Dj’s.
I el 3 de setembre, també a la platja,
arriba el Melo_dia, on creadors i músics
locals se succeiran a l’escenari.
Sota el nom de terrasses d’estiu, els
centres cívics proposen un grapat
d’activitats: jocs infantils, teatre, cinema,
exposicions... En destaca la Nit de curts a
l’aire lliure, de creadors/es locals, el 7 de
juliol al Parc de la Solidaritat. Altres propostes són Tun Tum Rio, Tasts de danses
o Margorditos que nunca.
Amb El Prat Km 0, organitzat per El Lloro, engloba les xerrades de La viatgeteca,
on joves rodamóns de la ciutat ens faran
viatjar arreu del planeta. I en acabar les
vacances, arriba el concurs L’estiu insòlit
(bases a www.joves.prat.cat).
Altres propostes són l’Exposició
col·lectiva d’artistes del Prat, a la Sala Josep Bages; o el Festival de poesia, al Cèntric i als jardins de Torre Muntadas

❧

Més informació: www.elprat.cat

Públic assistent al Ritmes celebrat a la platja l’estiu passat.

Informació
a Internet
Trobareu tota
la informació
sobre les activitats
a l’agenda cultural,
a la web municipal
(www.elprat.cat)
i a les dels diferents
equipaments
de la ciutat,
que trobareu
a l’apartat
‘Altres webs del Prat’
de la web municipal.
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Treballadors
municipals
a l’institut
Operaris i oficials
dels complexos esportius
reben formació
de professors de FP
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Els departaments de Recursos Humans
i d’Esports de l’Ajuntament van iniciar
al maig cursos de formació per a operaris i oficials de les instal•lacions esportives municipals. La novetat és que
la formació, que durarà fins a l’octubre,
s’ha coordinat amb un dels centres de
formació professional (FP) de la ciutat,
l’Institut Illa dels Banyols.
Els formadors són professors d’aquest
centre i de l’Institut Ribera Baixa, i els
cursos (fontaneria, manyeria, fusteria
metàl·lica, paleteria, pintura i electricitat) es fan a l’Illa dels Banyols i als CEM
Estruch i Sagnier.
La col·laboració entre l’Ajuntament i
el Departament d’Educació afavoreix

Taller pràctic de manyeria a l’Illa dels Banyols

l’institut pel que fa a la qualitat i millora del centre i del seu alumnat. Alhora,
els treballadors participants serveixen
de model a l’alumnat, que veu que la
formació ha de ser al llarg de tota la
vida. La iniciativa és una de les línies de

treball de l’Illa dels Banyols i el Departament d’Educació de l’Ajuntament en
el marc de la Taula de FP al Prat, que vol
fomentar la FP i la plena inserció laboral i professional dels joves i adults de
la ciutat

❧

El Prat divulga els valors i les
experiències del cooperativisme
Entre el 30 de maig i el 4 de juny va tenir lloc la Setmana de l’Economia
Cooperativa i Social, organitzada per l’Ajuntament i les cooperatives de la ciutat
Es van celebrar dues accions de formació: el Seminari d’introducció a les empreses d’economia cooperativa, i
el taller “Com atendre projectes empresarials”, adreçat al
personal tècnic dels Serveis
Locals de Creació d’Empreses
de la comarca.
Fòrum

La Fira del cooperativisme es va celebrar a la plaça de Roigé i Badia.

Durant la Setmana es van fer seminaris de divulgació adreçats a diferents
col•lectius (gestories, nous emprenedors, món educatiu, professionals...), a
càrrec de les entitats especialitzades
Ara_Coop SCCL i l’Escola de Cooperativisme Aposta SCCL.

Per exemple, les gestories de la ciutat van poder conèixer el Programa
d’Acreditació d’assessories en creació
d’empresa cooperativa, mentre que
l’alumnat i professorat de batxillerat i FP
van rebre informació del projecte “FesCoop a l’escola”.

L’acte central va ser el Fòrum
de l’Economia Cooperativa i
Social, organitzat al voltant
del paper de l’economia
cooperativa en un nou model productiu. Hi van participar representants d’El
Tinter SAL, Orquestra Simfònica del Vallès, Xarxa Gedi
i Apindep Ronçana SCCL.
El Fòrum es va tancar amb
una conferència de Cristóbal Colón, president de La
Fageda SCCL.
La Setmana també va acollir la primera Jornada sobre
Models de Cooperatives d’Habitatge, organitzada per la Cooperativa Obrera de
Viviendas del Prat.
La culminació va ser la Fira de l’Eco–
nomia Cooperativa i Social del Prat, on
les cooperatives i societats laborals van
difondre les seves activitats i valors

❧
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El Centre Municipal de Vela
ja s’ha fet a la mar
Aquest nou equipament dedicat als esports nàutics (vela lleugera, catamarà,
patí i windsurf) ja ha iniciat les seves activitats: cursos, campus, casals...

El Centre Municipal de Vela del Prat
(CMVP), gestionat per la Federació Catalana de Vela, ha començat les seves
activitats aquest mes de juny.

citat), gent gran, empreses, grups d’alt
rendiment, etc.
El CMVP s’ha incorporat enguany a
l’oferta d’activitats d’estiu infantils i ju-

venils de la ciutat, amb campus i casals
per a edats d’entre 7 i 16 anys

❧

Vídeo a www.elprat.tv

Activitats per a tota
la ciutadania
El CMVP acull activitats obertes a tota la
ciutadania com cursos de vela lleugera,
catamarà, patí i windsurf de tots els nivells (iniciació, mig i avançat). Els cursos,
per als quals calen grups d’un mínim de
4 persones i tenir més de 7 anys, es fan
de juny a octubre i tenen 8 hores de duració. Es poden fer entre setmana (de dilluns a dijous per la tarda) o bé dissabte
a la tarda o diumenge al matí. Els preus
són de 215 euros per al nivell sènior i de
145 per al júnior (llicència inclosa).
També s’ofereix el “bateig de mar”, un
primer contacte amb la navegació de
només dues hores de duració.
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Abonaments i grups
Les persones que s’abonin al Centre
tindran accés a sessions d’una hora de
duració, individuals o en grup, i a cursos
de continuïtat, de 20 hores.
El centre acull activitats per a tot tipus
de grups, especialment la vela escolar
(per als centres educatius), i també vela
adaptada (per a persones amb discapa-

Més informació
Obtindreu informació sobre
el CMVP a la secció d’Esports
de l’Ajuntament (c. Centre, 26,
tel. 933 790 050), als Complexos
Esportius Municipals o a l’apartat
Viure/Esports de www.elprat.cat

El Centre
Municipal
de Vela està
situat davant
la platja.

flaix esports
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PESCA SUBMARINA

FESTA DE LA BICICLETA

El Centre d’Activitats Subaqüàtiques El Prat (www.casep.es)
lidera el campionat de Catalunya de pesca submarina
de debutants. En el trofeu Pota Blava, Joaquín Jiménez
Ruz, del Casep, va aconseguir el primer lloc.

Més 300 persones es van citar, un any més, per participar a la Festa
de la Bicicleta, amb la intenció de fomentar l’ús lúdic d’aquest vehicle.
Un recorregut per carrers i camins rurals va finalitzar al Parc Nou
amb una botifarrada i diversos sortejos. Vídeo a www.elprat.tv

CURSA DELTA

CICLISME

Sergio Enríquez revalidava, per tercera vegada consecutiva, la victòria
a la Cursa Delta Prat. En categoria femenina, Ana Bretones es feia
amb el primer lloc. Uns 800 corredors i corredores van prendre part
a la sortida, en un nou rècord de participació. Vídeo a www.elprat.tv

El circuit de la ronda del Sud, al barri de Sant Cosme, va ser
l’escenari del Campionat Comarcal del Baix Llobregat
de Ciclisme i també del Gran Premi de la Diputació de Barcelona.
L’Agrupació Ciclista del Prat s’encarregava de l’organització.

flaix esports

JOSÉ DURAN

ESCOLA DE FUTBOL PRAT BLAUGRANA

L’Associació Esportiva Prat, juntament amb la família
de José Duran, van celebrar el Memorial José Duran,
en record del futbolista pratenc mort mentre entrenava
amb L’Hospitalet. Els seus amics també el van homenatjar
en un partit a l’Estruch. Vídeo a www.elprat.tv

L’Escola de Futbol Prat Blaugrana ha tancat
la temporada 2010-2011 amb una valoració global
satisfactòria. L’entitat ha recuperat jugadors i continua
el seu procés de creixement amb la idea de formar
futbolistes pratencs. Vídeo a www.elprat.tv
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CLOENDA JOCS ESCOLARS
Els Jocs Escolars de Bàsquet i Futbol Sala han acabat la temporada amb una certa disminució
de participants, sobretot en futbol sala. A al foto, equip de femení de bàsquet de l’Escola de la Seda,
que va tenir un paper molt destacat en aquests Jocs Escolars. Vídeo a www.elprat.tv
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Publireportatge

cinema capri

Sol, aigua, sorra...
i cinema refrescant
Com ja comença a ser habitual, els
mesos d’estiu, la cartellera del cine
Capri s’omple d’estrenes simultànies
amb les principals sales de l’Estat. Les
pel·lícules, amb la canalla de vacances,
ofereixen una oportunitat d’esbarjo
amb ofertes dedicades, majoritàriament, a un públic familiar.
Per als més petits arriba l’esperada
Cars 2, que posa a circular per Europa els
magnífics personatges de quatre rodes
creats per la Pixel. Per a petits i grans
nostàlgics podem recuperar els sempre
joves Los Pitufos, que ens barrufaran una
història en què es barregen animacions
i personatges amb ambientacions reals,
amb el clàssic Gargamel que intenta
atrapar-los.
Per a un públic un pèl més gran estan
pensades dues seqüeles de films d’èxit.
D’una banda, el tercer lliurament dels
espectaculars extraterrestres mecànics
a Transformers 3: La cara oculta de la
Luna, i de l’altra, els peculiars personatges d’un altre món a El origen del Pla-

algú del
prat
et recomana
un llibre
El pont dels jueus
[ Martí Gironell
[ Editorial Columna
Col·lecció: Novel·la històrica
[ Martí Gironell serà al Cèntric
el 21 de setembre a les 19 h.
Entrada lliure

neta de los Simios, amb James Franco
i Tom Felton (conegut per interpretar
Draco Malfoy, el jove mag enemic de
Harry Potter).
També per als
més grandets
I per als més grandets,Templario,
una pel·lícula d’acció ambientada en
l’Anglaterra del segle XII i centrada en
la històrica rebel·lió dels barons contra
Joan I, rei de mal nom per culpa de Robin Hood i de les seves pròpies maquinacions, en especial contra el seu germà
Ricard Cor de lleó. La pel·lícula, protagonitzada per Paul Giamatti, Brian Cox i
Derek Jacobi, compta amb una acurada
ambientació i amb una acció trepidant.
I, a més de les estrenes, el cinema Capri projectarà títols tan festius com
l’esperat final de Harry Potter y las relíquias de la muerte 2ª parte i les aventures del Capitán América

❧

Més informació...
[ Podeu seguir tota la informació
sobre pel·lícules i horaris
a www.cinecaprielprat.com,
a la cartellera i al telèfon
del cinema Capri: 933 795 943
Vacances del 16 al 31 d’agost.
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[ Marga Gómez ]

“En el Besalú medieval, el mestre
Prim rep un encàrrec de part
del comte: construir un pont per
sobre de les aigües del riu Fluvià.
El mestre d’obres haurà de fer
front a una sèrie d’adversitats
que li aniran sorgint, fins al punt
de veure’s immers en una lluita
de veïns amb ànsies de
poder. Aquet llibre
ens situa en un
context històric
molt interessant
i que ens descriu
els costums
de l’època a la
Catalunya medieval”

❧

[ Lluïsa Blasco, membre de
clubs de lectura del Prat ]

11

Més enllà de les xerrades o taules rodones amb experts, l’Ajuntament i les entitats de salut de la ciutat han optat per
arribar a més població amb activitats al
carrer, sovint amb caire festiu i centrades
en la prevenció i els hàbits saludables.

Promoció
de la salut
al CARRER
i amb les
entitats
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Durant el curs s’han dut a terme actes com la il·luminació de la façana de
l’Ajuntament de rosa per celebrar el Dia
mundial contra el càncer de mama, les
activitats de Juguem per recordar, amb
l’Associació de Familiars d’Alzheimer, la
marató de la donació de sang al Cèntric
o una carpa a la platja per donar consells
i fer una primera revisió per prevenir
el càncer de pell amb la junta local de
l’Associació Espanyola Contra el Càncer.
Entitats ciutadanes com Casa de
Andalucía i l’Associació de Veïns i Comerciants de Ferran Puig, no relacionades directament amb la salut, també hi
han col·laborat.
Les xerrades específiques s’han ampliat i s’ha implantat el format de cinefòrum en actes de la Lliga Reumatolò–
gica Catalana.
El Pla de Salut Mental municipal
s’ha engegat amb la col·laboració de la
Diputació, a instàncies de l’Associació
de Familiars de Salut Mental del Baix
Llobregat.
Les entitats de salut han estat pre-

Activitat “Juguem per recordar”.

sentades als Centres d’Atenció Primària
de la ciutat, amb la participació de les
persones de Disprat Lleure, per tal que
tots i totes les professionals de la salut
coneguin a quina associació derivar les
persones afectades per complementar
els tractaments

❧

LES NOSTRES entitats

Club Marítim Prat
[ Centre Municipal de Vela
[ Passeig de la Platja, 3
[ Tel. 933 790 050 ext 5092

U

n campió olímpic
de vela, José Maria
Van der Ploeg, va
començar a navegar
al Club Marítim Prat.
Ara esperen que
el jovent del Prat
s’animi a practicar
aquest esport al nou
Centre Municipal.

EL PRAT

Socis del Club Marítim, pocs dies abans del trasllat al Centre Municipal de Vela.

El Club Marítim enceta una nova
etapa al Centre Municipal de Vela
L’antiga seu del Marítim, situada en plena platja davant del CRAM,
ha hagut de ser enderrocada en expirar-li la llicència de què disposava
A finals dels anys setanta, un grup de socis de l’antic Club Nàutic del Prat es van
escindir i van fundar el Marítim, dedicat
en exclusiva a la pràctica de la vela i la
moto nàutica.
Segons la llei de Costes, l’edifici que
tenien al mig de la platja no tenia llicència, però el seu president, Eduard
Palau, explica que “quan es va fer no
era il·legal”. Però per l’incompliment
d’una clàusula “gairebé impossible de
complir”, com era la d’evacuar les aigües residuals al clavegueram públic,
que en aquella zona no hi havia, se’ls
va obrir un expedient i amb el temps
la llicència va caducar.

Trasllat al CMV
El trasllat al nou Centre Municipal de
Vela ha suscitat opinions diverses entre
els socis del Marítim. Segons Palau, les
instal·lacions són millors, però temen
perdre autonomia. Segons explica Marcos García, membre de la junta directiva,
“al Marítim s’hi celebraven batejos, aniversaris, bodes, era com un refugi d’allò
que no es podia fer a casa. Ara aquest
costat tan social es perdrà”.
Recuperar la pràctica
de la vela
La pràctica de la vela al Prat va començar
als anys 40 de la mà d’uns quants aficio-

nats com Joaquim Rovira, que es construïen ells mateixos els patins. L’auge
d’aquest esport al Prat va ser als anys setanta i vuitanta, quan s’organitzaven regates i campionats nacionals. Ara, però, la
pràctica ha minvat molt perquè, segons
Palau, “no hi ha gent jove que prengui
el relleu”. Espera, però, que hi hagi una
revifada amb els cursos que es comencen a fer al CMV. A més, el Marítim s’ha
compromès amb la Federació Catalana
de Vela a organitzar regates

❧

[ Elisenda Ariza ]
Vídeo a www.elprat.tv
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