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Horari i calendari, grans
novetats del curs escolar
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Telèfons
11

[ Emergències

112

[ 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

Serveis de salut
933790050
934786878
933790199
933790273
933703902
934785360
934787283
933708501
933705557
900760760
935519004
933741379
934786221
933709821
933700150
933794863
933790050
933705054
934794544
935519035
934780831
933701611
931131006

[ CAP Dr. Pujol i Capsada
[ CAP Ramona Via
[ CAP 17 de setembre
[ Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP)
[ Creu Roja
[ Departament municipal de Salut Pública
[ Hospital de Bellvitge Informació
[ Hospital de Bellvitge Urgències
[ Farmàcies de guàrdia
Per confirmar les farmàcies
en servei de guàrdia entreu a		
o truqueu a la Policia Local

934791670
933704101
933795422
933709053
933703304
933790050
932607500
932607575

www.farmaciesdeguardia.com
934787272

Internet
[ Ajuntament
[ OIAC, Oficina municipal d’informació
[ Cases d’en Puig
[ Consensus (portal de participació)
[ Entitats del Prat
[ La Porta del Delta
[ La Capsa
[ Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa
[ Centre Cívic Jardins de la Pau
[ El Prat Ràdio
[ elprat.tv
[ Prat Espais
[ Aigües del Prat
[ Sant Cosme

www.elprat.cat
oiac@elprat.cat
www.casesdenpuig.com
www.consensus.cat/elprat
www.entitatsdelprat.cat
www.portadeldelta.cat
www.lacapsa.org
www.ccriberabaixa.cat
www.ccjardinspau.org
www.elpratradio.com
www.elprat.tv
www.pratespais.com
www.aiguesdelprat.es
www.cosmepolitan.cat
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Les obres del moll Prat avancen a bon ritme , però l’alcalde en reclama la connexió ferroviària.
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La plaza de Blanes y los jardines de Garrovillas se han llenado de vida este verano.
La renovación de este espacio público tras la construcción del aparcamiento subterráneo municipal ha permitido
que muchos y muchas vecinas hayan recuperado esta zona de la ciudad. La existencia de más zonas peatonales
respecto a la anterior configuración de la plaza, así como la substitución
Plazas libres
del arbolado, del alumbrado y del mobiliario urbano, han llenado este
Aún quedan algunas
espacio de vida vecinal. Además del aparcamiento y de la reurbanización,
plazas de alquiler en el
también se ha rehabilitado la fachada principal del mercado, con lo cual
aparcamiento subterráneo.
se ha realizado una remodelación integral de este espacio urbano.
Información en Prat Espais
La puesta en funcionamiento del aparcamiento subterráneo
(www.pratespais.com)
se realizará durante el mes de octubre

❧

Tanto de día
como
de noche,
la plaza está
llena de vida.
Al fondo,
la fachada
remodelada
del mercado.
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E

n aquests moments de crisi i recessió econòmica que tots i totes estem vivint, les institucions, cadascuna en
el seu àmbit d’actuació i en les seves competències, han de fer l’esforç de racionalitzar els recursos. El que no
s’ha de fer, però, és reduir la despesa actual, perquè encara és insuficient per millorar el nivell de qualitat del
nostre sistema educatiu; seria un gran error que pagaríem molt car.

L’educació no és només

Si en algun àmbit social cal mantenir el nivell de qualitat, aquest és el de l’educació. Es l’únic camí per avançar,

una voluntat personal, és

per progressar, per fer que la nostra comunitat sigui més sàvia, més equitativa, més compromesa, que estigui

un compromís social. Com

preparada per afrontar un futur incert, que només podrem anar construint amb preparació, amb coneixement

a individus hem de fer

i amb amplitud de pensament; és a dir, amb un alt nivell d’educació.

l’esforç de formar-nos i la
societat ens ha de facilitar

Com sempre, però ara més que mai, l’Ajuntament del Prat se sent absolutament compromès en l’educació i ho

els recursos, perquè la

demostra amb implicació, iniciativa, treball col·laboratiu i participació. Els centres docents, la comunitat educativa

formació és la garantia

en general i les famílies del Prat saben que tenen en l’Ajuntament un aliat incondicional per continuar avançant

de la seva vertebració.

cap a una ciutat cada cop més educadora, on tothom tingui oportunitats i on tots i totes hi tinguem cabuda.
Acaba de començar el nou curs escolar i us desitjo, als pratencs i les pratenques, que aquest nou curs sigui un
temps profitós i que, malgrat les dificultats, siguem capaços de mirar cap al futur amb optimisme.

L’educació, clau de progrés
i avenç de la societat

Lluís Tejedor
L’alcalde

E

n estos momentos de crisis y recesión económica que todos y todas estamos viviendo, las instituciones, cada
una en su ámbito de actuación y en sus competencias, deben hacer el esfuerzo de racionalizar los recursos. Lo
que no se debe hacer, sin embargo, es reducir el gasto actual, porque aún es insuficiente para mejorar el nivel
de calidad de nuestro sistema educativo, sería un gran error que pagaríamos muy caro.

La educación no es sólo una

Si en algún ámbito social hay que mantener el nivel de calidad, es en el de la educación. Es el único camino

voluntad personal, es un

para avanzar, para progresar, para hacer que nuestra comunidad sea más sabia, más equitativa, más compro-

compromiso social. Como

metida, que esté preparada para afrontar un futuro incierto, que sólo podremos ir construyendo con prepara-

individuos tenemos que hacer

ción, con conocimiento y con amplitud de pensamiento, es decir, con un alto nivel de educación.

el esfuerzo de formarnos y la
sociedad nos debe facilitar

Como siempre, pero ahora más que nunca, el Ayuntamiento de El Prat se siente absolutamente comprome-

los recursos, porque es la

tido en su implicación, iniciativa, trabajo colaborativo y participación en la educación. Los centros docentes,

garantía de su vertebración.

la comunidad educativa en general y las familias de El Prat, saben que tienen en el Ayuntamiento un aliado
incondicional para seguir avanzando hacia una ciudad donde todos tengan oportunidades.
Acaba de empezar el nuevo curso escolar, y os deseo a los y las pratenses que éste sea un tiempo provechoso
y que, a pesar de las dificultades, seamos capaces de mirar hacia el futuro con optimismo.
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Les 4 claus
[1]
Tret d’algunes excepcions,
l’horari de les escoles
del Prat és de cinc hores
lectives, de 9 a 12.30
i de 15 a 16.30 h.

[2]
S’imparteixen dos nous
cicles formatius al Prat:
Cures auxiliars d’infermeria
i Eficiència energètica
i energia solar tèrmica.

Nou curs,
nou calendari
i nou horari

[3]
L’alumnat d’ESO que
no hagi aprovat totes
les matèries al juny podrà
fer proves extraordinàries
de recuperació al setembre.

[4]
Enguany es pot cursar
la via d’arts escèniques,
música i dansa de la
modalitat del batxillerat
d’arts, a l’Institut
Baldiri Guilera.

E

l 12 de setembre van començar les classes
al segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i ensenyaments postobligatoris, tret dels cicles
formatius de grau superior, l’Escola Oficial
d’Idiomes i el Centre de Formació de Persones Adultes, que ho van fer el dia 19. El
6 de setembre van començar les escoles
bressol municipals
Les novetats més importants del curs
escolar 2011-2012 es concentren en el
calendari i l’horari lectiu. A més dels dies
assenyalats com a festius, el Consell Escolar Municipal, a proposta dels consells

escolars dels centres, va consensuar els
cinc dies de lliure disposició, d’acord
amb la normativa establerta pel Departament d’Ensenyament, per a tots els
centres d’educació infantil i primària
del municipi. Queda suprimida, doncs, la
“Setmana blanca” del febrer i es manté la
jornada intensiva pel mes de juny i el darrer dia abans de les vacances de Nadal.
Amb caràcter general, l’horari lectiu de
l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i primària de la majoria de centres
públics del Prat es desenvolupa en cinc
hores lectives distribuïdes en horari de
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Més informació
a l’apartat
Viure/Educació
del web
municipal
www.elprat.cat
Vídeos sobre
l’inici del curs a
www.elprat.tv

9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h. De forma
excepcional, però, hi ha centres que continuaran amb les sis hores lectives. En
tots els centres es programaran unes hores de suport escolar personalitzat (SEP)
per a aquell alumnat que el professorat
decideixi. El portaran a terme mestres de
l’escola amb les dotacions horàries específiques destinades a aquesta finalitat.
Tecnologia a les aules
Tots els centres del Prat es van acollir a
finals del curs passat al projecte EduCAT
2.0 que preveu que decideixin l’ús més
efectiu de les tecnologies digitals en el
marc del seu projecte educatiu a partir

de 5è d’educació primària, es generalitzin les pissarres digitals interactives i es
consolidi l’ús d’ordinadors portàtils per
part de l’alumnat i del professorat. La
idea és compatibilitzar els llibres de text
amb els recursos digitals.
Programa d’activitats
educatives
Com ja és habitual cada inici de curs,
l’Ajuntament posa a disposició de les escoles i dels instituts el catàleg d’Activitats
educatives municipals, per complementar la tasca educadora amb infants i joves. L’Ajuntament assumeix aquest gran
esforç com a competència voluntària i

com a compromís amb l’educació. El curs
passat hi van haver 45.154 inscripcions.
El Catàleg cobreix un ampli ventall de temes: coneixement de la ciutat i l’entorn,
lectura, activitats artístiques, anglès, participació, civisme, sensibilització en clau
de gènere, pau i solidaritat, esports, educació, per a la salut, educació viària, orientació professional...
Nous cicles formatius
Fruit d’un treball continuat de promoció dels ensenyaments postobligatoris,
i més concretament, de la formació
professional al Prat s’ha aconseguit,
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Acte inaugural
El 8 de setembre, el Cèntric Espai
Cultural va acollir l’acte inaugural
del curs 2011- 2012. Enguany
vam comptar amb la presentació
de la ponència Ensenyament
i Educació en temps de xarxes,
bits i persones, a càrrec de
Genís Roca, arqueòleg especialista
en l’aplicació de tecnologies
i serveis digitals (foto dreta).
Durant l’acte es va fer
el reconeixement públic als
i les professionals amb 25 anys
de docència al Prat i a l’alumnat
d’educació postobligatòria
del Prat amb millors resultats
acadèmics (foto esquerra).

un any més, incrementar l’oferta amb
dos cicles formatius de dues noves
famílies professionals: Cures auxiliars
d’infermeria i Eficiència energètica i
energia solar tèrmica.
Prevenir l’absentisme
L’Ajuntament impulsa el Pla local de
prevenció de l’absentisme escolar per
garantir el dret a l’educació a tots els
infants i joves en edat d’escolarització
obligatòria. La nova ordenança municipal de civisme i convivència fixa sancions econòmiques de fins a 1.500 euros
per no garantir el dret a l’escolarització
dels menors

❧

Nou batxillerat d’arts
L’Institut Baldiri Guilera és ja l’únic de tot el Baix Llobregat
i un dels pocs de Catalunya on es pot cursar la via d’arts
escèniques, música i dansa de la modalitat del batxillerat
d’arts. Un total de 33 alumnes ja se n’han matriculat.
Les matèries pròpies d’aquesta modalitat són
anàlisi musical, anatomia aplicada, arts escèniques,
cultura audiovisual, història de la música i la dansa,
llenguatge i pràctica musical, literatura universal,
literatura catalana i literatura castellana.
El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment
entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta
a persones de qualsevol edat. L’Ajuntament
signarà un conveni de col·laboració amb l’institut
i el Departament d’Ensenyament per donar suport
logístic i d’assessorament a la tasca docent.

Formació
de persones
adultes
Cada cop són més
les persones adultes
de la nostra ciutat
que aposten
pels ensenyaments
per accedir a la
formació professional.
El Centre de Formació
de persones Adultes CFA
Terra Baixa ha hagut
d’incrementar l’oferta
d’un grup de Graduat
en ESO (ensenyament
secundari obligatori).

Les xifres
del curs
Enguany s’han
escolaritzat al Prat
un total de 9.874
alumnes (a l’inici
del curs passat
en van ser 9.181).
D’ells, 614 ho
han fet en escoles
bressol públiques,
5.517 a infantil
i primària (701 a
P3), 2.120 a l’ESO,
531 a batxillerat
i 1.091 a cicles
formatius.
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Potenciar l’aprenentatge de
l’anglès, una prioritat educativa
L’Ajuntament dóna suport al professorat de llengua anglesa per tal
d’avançar i millorar la competència lingüística de l’alumnat pratenc
conjunt d’activitats dirigides a alumnat de primària
i secundària per realitzar
durant el curs escolar (Learning English Through Theatre, Intercanvi educatiu amb
Fingal, Time for English...).
Durant aquest curs es presentarà el nou web del grup
de treball.
Projecte
europeu

EL PRAT
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Alumnat pratenc i irlandès, participant a l’intercanvi educatiu amb Fingal.

L’aprenentatge de la llengua anglesa
continua sent un objectiu prioritari per
a l’Ajuntament del Prat. Així, la regidoria
d’Educació treballa per cercar fórmules que acompanyin la pràctica docent
del professorat especialista dels centres educatius de la nostra ciutat per tal

d’avançar i millorar la competència lingüística del nostre alumnat.
Activitats
Amb la col•laboració del grup de treball
“El Prat s’obre al món, l’anglès n’és la
clau”, s’ofereix als centres educatius un

Aquest curs es continuarà
treballant en el projecte
“Building European Citizenship Through Children Literature”, finançat per la Unió
Europea, que té com a principal objectiu donar suport
a l’aprenentatge de la llengua anglesa en el primer
cicle d’educació infantil a
través de la literatura infantil. Durant el mes d’octubre
es realitzarà la presentació
del primer conte original
del projecte a la comunitat educativa coincidint amb la visita dels socis
d’Escòcia. El conte i el material didàctic
elaborat seran distribuits a tots els centres educatius de primària de la ciutat i a
la Biblioteca Antonio Martín , situada al
Cèntric Espai Cultural

❧

He posat “que” pq sino no s’entenia

Escoles
bressol
El Prat té una xarxa
de cinc centres públics
adreçats als infants
de 0 a 3 anys
El fet que en els últims 4 anys l’Ajuntament hagi doblat l’oferta de places
d’escola bresol, i que no totes les famílies volen escolaritzar els seus fills i filles
abans dels tres anys, ha permès cobrir
pràcticament el 100% de la demanda de
2 a 3 anys, per bé que en algunes franges
d’edat segueix sent superior a l’oferta
(grup de nadons i grup d’1 a 2 anys). Actualment, sumant l’oferta de les cinc escoles bressol publiques (614places: 533
municipals i 81 de la Generalitat) i dels
sis centres privats (297), la ciutat ofereix
un total de 911 places de 0 a 3 anys. Els
cinc centres públics cobreixen el 73%
de la demanda que arriba en el període
de preinscripció

EL PRAT
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Participació de les Ampa
La Regidoria d’Educació fomenta
la participació, amb nombroses
accions de suport a les Ampa, famílies
i altres membres de la comunitat
educativa. Entre les activitats
que es desenvoluparan destaquen
sessions de formació a través
del programa PRATfamílies, sobre
temes tant diversos com el joc,
l’alimentació, la televisió o
com afrontar els canvis i les
pèrdues en l’entorn familiar.

octubre

Infants a La Blaveta, inaugurada a prinicpis d’aquest any.

11

José García Pérez

Jordi Gili i Farrés
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Ja hi tornem a ser

Convivencia

L’estiu sol ser de perfil més aviat baix
periodísticament parlant, però vet aquí que el que deixem
enrere, tot i que ha estat força tranquil en incendis
forestals i desastres naturals a les nostres contrades,
l’activitat política amb prou feines si s’ha aturat.

Vivimos momentos complejos. Mientras
en países del norte de África tienen lugar movimientos
populares reclamando democracia y más libertad,
en el norte de Europa se asesina a casi un centenar
de adolescentes y jóvenes en un campamento de
verano de las Juventudes Laboristas de Noruega.

Per un costat la convocatòria d’eleccions per al
20 N, Déu n’hi do la data. Quan encara no fa quatre mesos
de les municipals, estem novament cridats a les urnes per
escollir els membres de les Corts Generals. Encara que pugui
semblar un tòpic, ens enfrontem a unes eleccions en les quals
Catalunya s’hi juga molt. No cal dir que una majoria absoluta
d’un dels dos grans partits espanyols pot ser catastròfica
per als interessos del conjunt de la ciutadania de Catalunya.
Per una altra banda, la modificació exprés
de la Constitució pactada entre PP i PSOE ha posat
de manifest que allò que semblava impossible modificar,
amb un parell de setmanes i en ple mes d’agost
s’ha canviat, sense cap problema. Ja se sap: no hi ha res
que s’assembli més a un espanyol d’esquerres
que un espanyol de dretes i, si es tracta de recentralitzar
l’Estat, ràpidament es posen d’acord. Llàstima que
no ho fessin per afrontar la crisi fa tres o quatre anys.
Per arrodonir la tornada de vacances, ens cau
com una llosa la sentència del TSJC, que novament
posa en perill la cohesió social, al qüestionar el tantes
vegades lloat model educatiu català i la possibilitat
d’utilitzar la llengua pròpia de Catalunya com a llengua
vehicular a l’ensenyament obligatori al nostre país.
Val a dir que en aquesta entrada de curs se’ns
gira feina, però per agafar forces, el calendari local
ens proposa una pausa per celebrar la Festa Major.
Així doncs, que tinguem una molt bona Festa Major.
www.ciuelprat.cat

La evolución de los acontecimientos refuerza nuestro
compromiso por mantener la convivencia como valor
fundamental en nuestra comunidad, nuestra convicción
de que hay que fortalecer la democracia, para avanzar,
combatiendo la violencia, el rechazo a los diferentes
y los discursos del miedo y el odio que irresponsablemente
hacen algunas fuerzas políticas por intereses electorales.
En nuestro país vivimos la movilización
de los que, ejerciendo de ciudadanos, se implican
y comprometen reivindicando un mejor funcionamiento
de las instituciones para que aborden, prioritariamente,
los problemas de las personas, recortes en salud y educación,
por ejemplo, y evitar que pierdan calidad de vida.
En El Prat, los socialistas seguimos
comprometidos con un modelo de ciudad en el que
los y las pratenses puedan desarrollar sus proyectos vitales.
Para el nuevo mandato seguimos apostando
por la colaboración y la concertación, construyendo consensos
que ayuden a consolidar dinámicas que faciliten más
oportunidades en el periodo de dificultad que vivimos.
Por otro lado, tras el periodo estival regresamos
a la normalidad, y la Fiesta Mayor, que esperamos
que todos y todas disfrutéis, es la mejor oportunidad
para tomar el pulso. Más que nunca tenemos
que sumar esfuerzos para avanzar como comunidad.
http://elprat.socialistes.cat/

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Una reflexión
sobre nuestra playa
Una de las grandes apuestas del gobierno del
Partido Popular fue la construcción de la mayor depuradora de
Europa en El Prat. Con aquella actuación de principios del 2000,
que supuso una inversión verdaderamente multimillonaria,
se logró que en poco tiempo el agua de nuestra preciosa
playa fuera óptima para el baño. Los pratenses podíamos
mirar hacia el mar, dijimos con orgullo que “teníamos playa”
y que ya no éramos una ciudad con el litoral contaminado.
Hace 10 años que los pratenses pudimos
opinar sobre cómo queríamos que fuera nuestro frente litoral.
El equipo de gobierno municipal realizó una macro encuesta
para recoger propuestas ciudadanas, que dicho sea de paso,
no ha tenido en cuenta. Una década después siguen
las chapuzas, una década después seguimos sin haber
finalizado la urbanización del frente litoral, una década después
El Prat sigue desperdiciando potencial económico y ambiental.
El Alcalde Tejedor prometió que el parque litoral
estaría listo para 2004. A la vista está que no ha cumplido
su palabra. Muchos años después no han resuelto los accesos,
siguen los problemas de movilidad, no hay suficiente
transporte público, siguen cortando los accesos los fines
de semana porque no hay aparcamiento suficiente,
seguimos esperando el desarrollo de una zona de hostelería
y restaurantes, no han restablecido el campo de golf
y seguimos esperando la habilitación de piscinas al aire libre.
Ayuntamiento de El Prat y Ministerio de Fomento
han perdido mucho tiempo. Diez años después los pratenses
nos merecemos disfrutar de nuestra playa y su entorno
a pleno rendimiento. Estamos perdiendo oportunidades
de crear nuevos puestos de trabajo vinculados al ocio,
al turismo y a la hostelería. No podemos desperdiciar más
oportunidades de crecimiento económico.
www.antoniogallego.es

Rafael Duarte Molina

Tardor calenta
El llarg túnel de la crisi sembla no tenir final
i les males notícies econòmiques es van succeint sense donar
treva. Les conseqüències d’aquesta situació es fan cada vegada
més evidents a mesura que van desapareixent els ajuts
a la desocupació. També amb l’argument de la crisi com
a teló de fons i utilitzant moltes vegades com una mera excusa,
la Generalitat ha començat una sèrie de “retallades”
en diferents àmbits de forta incidència social, des de limitacions
en la percepció d’ajuts econòmics, a la supressió de serveis
educatius i el tancament de centres d’assistència sanitària.
Per si tot això no era suficient s’han afegit
altres elements de caràcter polític que marcaran l’agenda
dels pròxims mesos, d’una banda la convocatòria d’eleccions
generals per al proper mes de novembre, i l’altra el sorprenent
acord PSOE-PP per a la reforma exprés de la Constitució.
La velocitat amb què se succeeixen els esdeveniments
fa difícil seguir l’actualitat i més en plena ressaca post estival.
Es podria pensar si moltes de les mesures que hem comentat
s’han pres precisament en ple estiu per així mitigar
el seu impacte mediàtic i, d’alguna manera, intentar
que passin més desapercebudes davant l’opinió pública.
Justament ara, quan els ciutadans demanen
més transparència en l’actuació dels governants, és quan
s’aprofita l’estiu per adoptar mesures polèmiques i de
fort impacte social com retallades en els serveis públics
i modificacions restrictives en la Constitució. No sembla
casual que s’hagi escollit precisament aquest moment.
Temps hi haurà de comentar tots aquests
esdeveniments en els propers mesos, però ara
el que toca és desitjar a les ciutadanes i ciutadans
del Prat que gaudeixin de la nostra Festa Major.
www.iniciativa.cat/elprat
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vida pratenca

pratenc centenari
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la regidora de Serveis Socials, Margarita
Garcia, han visitat el pratenc Ramon Puges Trias, amb motiu del seu centenari,
a la residència Les Gavines, de Castelldefels. Puges, que va ser pagès, va nèixer
a Cal Nofre, una casa al carrer d’Ignasi Iglesias que encara existeix.
A l’esquerra, gent gran del Prat de la residència Les Gavines que es van voler
fotografiar amb l’alcalde i la regidora.

LA SOGRA TORNA A CAURe

EL PRAT
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Després de l’èxit
de la primera
representació,
que es va fer al juliol,
la companyia
Els Pastorets farà
una nova funció
de la divertida obra
“Ens ha caigut la sogra”,
de Lluís Coquard.
Serà el diumenge
2 d’octubre a les 19h,
al Teatre Modern
(entrada 6€).
Vídeo a www.elprat.tv

11

SE L’HAN QUEDAT
ELS XINOS
Aquest és el títol
del projecte guanyador
de la VI Beca Fotografia
i Societat, que vol
descobrir la comunitat
xinesa a través
d’un treball
d’investigació
periodístic, l’autora
del qual és la pratenca
Laura Quinto.
L’exposició es pot
visitar fins al
9 d’octubre al Centre
Cívic Jardins de la Pau.
www.selhanquedatelsxinos.com

CAP DE FIBLÓ A LA PLATJA
Un cap de fibló (també anomenat remolí, mànega
marina o bufarut) es va formar la nit de dissabte
3 de setembre davant la platja del Prat, sense
provocar destrosses. Es va tractar d’una petita
cèl·lula ciclònica (un núvol amb vents circulars
molt forts associats) que es va formar a la base
de cumulonimbus de gran potència degut a
què hi havia molta inestabilitat a l’atmosfera.

vida pratenca

EL PRAT

OFRENA PER LA DIADA
Per primera vegada, la tradicional ofrena floral per la Diada Nacional de Catalunya es va fer a la pl. del Mestre Estalella,
al costat del Cèntric i davant de l’escultura “Arc de l’Esperança”. Les autoritats locals i més d’una vintena d’entitats
pratenques van participar en aquest esdeveniment. Vídeo a www.elprat.tv
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FIRA DE GANGUES

FIRA FORA ESTOC

L’Associació de Comerciants del carrer
de Frederic Soler va organitzar, el 10 de setembre,
la seva Fira de Gangues. Les botigues van sortir
al carrer per oferir a preus assequibles
les restes de temporada. Vídeo a www.elprat.tv

La Fira Fora Estoc, organitzada per Prat Gran Comerç amb la col·laboració
de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament
del Prat de Llobregat, fou tot un èxit de vendes i d’animació a la plaça
de Pau Casals. Les botigues participants van manifestar la seva voluntat
de seguir amb aquest format de venda per liquidar estocs de temporada.

11

El moll
Prat
avança
Lluís Tejedor reclama
la connexió ferroviària
Les obres de construcció de la nova
terminal del port de Barcelona, que
s’anomena moll Prat perquè es troba
en terme municipal de la nostra ciutat,
van rebre a principis de setembre una
visita institucional. Hi van assistir, entre
altres autoritats, el president de la Generalitat, Artur Mas, i els alcaldes del Prat i
de Barcelona, Lluís Tejedor i Xavier Trias,
respectivament.
Porta sud d’Europa

EL PRAT
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Lluís Tejedor, entre Artur Mas i Xavier Trias, durant la visita a les obres del moll Prat.

La primera fase del moll, de 60 hectàrees,
estarà enllestida al juny de l’any vinent,
mentre que la segona fase, de 32 hectàrees, es començarà a construir l’any
2013. Un cop acabat, el moll serà capaç
de gestionar fins a 5,5 milions de contenidors l’any. Això farà que el port de Barcelona sigui el principal node logístic del
sud d’Europa i de tota la Mediterrània.
La terminal, la primera semiautomatitzada del grup Hutchison Port Holding,
tindrà la terminal ferroviària de mercaderies més gran de l’Estat espanyol.
No obstant, les obres de les noves connexions ferroviàries i viàries al port es
troben en aquest moment aturades, fet
que van criticar Mas i Tejedor

❧

Vídeo a www.elprat.tv

I el tren,
quan?
Durant la visita,
l’alcalde del
Prat va criticar
el retard en les
obres de connexió
viària i ferroviària
del port, un fet
“incomprensible”
i un “gravíssim
error”, i en va culpar
fonamentalment
els diferents
governs estatals.

Aspecte de les obres de la nova terminal portuària.

INSTRUMENTAL MÉDICO

El nuevo equipamiento
incorpora instrumental
médico de última
generación y mobiliario
moderno y funcional
EDIFICIO ANTIGUO

Ahora están en marcha
las obras de rehabilitación
del edificio antiguo,
que incorporará nuevos
servicios médicos

Aspecto del nuevo edificio del ambulatorio.

EL PRAT

Nuevo CAP Dr. Pujol i Capsada
Ahora está en marcha la segunda fase de las obras, con la reforma del edificio antiguo
Una vez terminadas las obras de la primera fase de construcción del nuevo
edificio, el Centro de Atención Primaria
Doctor Pujol y Capsada abrió de nuevo
el lunes 12 de septiembre.
Durante el período de cierre, las instalaciones han sido equipadas con nuevo
mobiliario e instrumental médico de
última generación, incluido el equipa-

miento informático, que culmina la incorporación de la historia clínica electrónica y la desaparición de las historias
clínicas tradicionales.
El CAP de Sant Cosme continuará
prestando normalmente los servicios
de medicina general, pediatría, enfermería, extracciones, dentista, salud
mental y rehabilitación, mientras se

desarrollan las obras de la segunda
fase durante los próximos 18 meses,
consistentes en la reforma del edificio
antiguo y la incorporación de nuevos
servicios. El Ayuntamiento seguirá informando puntualmente de la evolución del proyecto
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Video en www.elprat.tv
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Les tortugues
tornen a casa
El 22 d’octubre, acte públic
de retorn al mar de tortugues
rescatades pel CRAM
El 22 d’octubre es farà a la platja del Prat,
a la zona de l’inici del passeig, prop del
Centre Municipal de Veloa, l’acte “Torna
a casa”, organitzat per la Fundació CRAM
(Centre de Recuperació d’Animals Marins). Es tracta d’un acte públic, obert a
tothom, en què es retornen al mar els
exemplars de tortuga marina rescatats i
recuperats al CRAM.
Sensibilització

EL PRAT
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L’objectiu d’aquesta jornada és arribar
al gran públic per sensibilitzar-lo sobre
les problemàtiques que pateix el medi
marí i les espècies que hi habiten.
El “Torna a casa” ha arribat a aplegar
més de 3.000 persones i cada any té un
forta repercussió mediàtica.
Alliberament
Tot i que l’acte públic tindrà una durada de 10.30 a 14 h, l’alliberament de les
tortugues es farà cap a les 12 h, i tindrà
una durada aproximada d’entre 20 i 30
minuts.
A banda de l’alliberament es faran
tallers per a infants, figures de sorra,
neteja del fons marí, exposició, punt
d’informació, etcètera

❧

Més informació a www.cram.org

Primer cop al Prat
Imatges
d’anteriors
“Torna
a casa”,
celebrats al
Maresme.

El “Torna a casa” es farà enguany
per primera vegada al Prat,
ja que abans el CRAM estava ubicat
al Maresme i ara està instal·lat
al litoral del nostre municipi.

Més de 2.000 nens i nenes
als casals i tallers d’estiu
Més de 2.000 infants han participat enguany en els casals i tallers d’estiu que organitzen l’Ajuntament i diverses entitats del
Prat. Enguany s’han fet 4.486 inscripcions per les diferents activitats d’estiu, fet que suposa un increment del 8,3% respecte
de l’any anterior.
Són una quinzena d’entitats de la ciutat, esportives, de lleure
i culturals les que fan possible una oferta variada any rere any.
Casals de teatre, esports, lleure o fins i tot idiomes són només

EL PRAT
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algunes de les propostes que han configurat l’oferta d’aquest
estiu. Un any on la gran novetat ha estat la inauguració del
Centre Municipal de Vela, que ha ofert el “Casal Nàutic” on els
infants i joves han après a navegar amb vela lleugera, catamarà, patí, caiac, surf i windsurf.
En aquesta campanya d’estiu cal destacar, també, l’augment
de les inscripcions per Internet: un 23% de les famílies utilitza
aquest canal per apuntar als seus infants

❧
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Arts
visuals
pratenques
Quatre artistes locals
exposen projectes a Torre
Muntadas sota el nom
d’”Etapes de potència”

EL PRAT
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Quatre artistes del Prat protagonitzen
la primera exposició col·lectiva sota el
nom “Etapes de potència”. L’origen és
la convocatòria de projectes artístics
del Centre d’Art Torre Muntadas, que
s’acompanyen d’activitats per potenciar
la relació amb la ciutat.
“Facewall”, de Charito Calambre (Esther
i Olga Merchán) és un projecte d’art relacional posat en pràctica amb alumnes
de l’IES Salvador Dalí. Els projectes de
Núria Inés i Gabriel Guerrero s’endinsen
en les possibilitats narratives de la imatge i plategen històries que salten de la
realitat a la ficció. Anna Moreno presen-

Autor: Gabriel Guerrero. http://www.torremuntadas.elprat.cat

ta un neó que forma part d’un ampli
projecte (“L’efecte Barnum”) que desenvolupa arreu del món.
En relació a les activitats paral·leles a
l’exposició, l’Art en família d’octubre i
novembre comptarà amb els propis ar-

tistes perquè infants de 4 a 8 anys desenvolupin la seva creativitat.
D’altra banda, els artistes Francesc Ruiz
i Job Ramos seran els referents de dues
sessions – workshop dirigides a persones
interessades en la creació visual

❧

Música,
molta
música
Octubre i novembre
n’arriben plens

La tardor arriba enguany carregada de
propostes musicals diverses a la nostra
ciutat. Un any més, torna el cicle 08820
amb una programació de grups musicals pratencs que es portarà a terme
en diferents espais del Prat i que, en
aquesta edició, comptarà amb les actuacions de Martini’s Blues, Cris Caparrós, Vie Vide i Extremera.
La Capsa i el Cèntric Espai Cultural
proposen també el cicle “4 raons per
a una banda sonora”, en què durant
quatre dissabtes podrem descobrir algunes de les propostes musicals més
interessats del circuït independent. Per
l’auditori del Cèntric passaran a defensar aquestes raons per a una banda
sonora Nacho Umbert&La Compañía
i Pau Vallvé, Josele Santiago i Soledad
Vélez, Anímic i Joan Colomo, El Petit de
Ca l’Eril i Le Petit Ramon.
I per als amants del blues, el circuït
Contrabaix ens aproparà, al Teatre
Modern, Big Mama & The Crazy Blues
Band, una de les grans veus de blues de
Catalunya

❧

Tota la informació detallada a www.elprat.cat,
www.lacapsa.org i www.centric.elprat.cat

Vie Vide, un dels grups locals que actuaran dins el cicle 08820 de música feta al Prat.

Maria del
Mar Bonet

EL PRAT
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El Teatre Modern
acollirà una de
les propostes més
esperades, la de
Maria del Mar Bonet
i Manel Camps
amb el seu treball
més recent, “Més
de 20 anys ben
a prop”, que enllaça
passat i present
després de més
de dues dècades.

octubre

Josele Santiago passarà pel Cèntric.

11

La paraula
en tres
dimensions
El Cèntric fomenta
la lectura amb la presència
d’escriptors, poetes
i personatges populars
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Escriptors, poetes i personatges populars explicaran els seus secrets i passions
literàries al Cèntric Espai Cultural.
El 6 d’octubre ens visitaran els Accidents Polipoètics, que celebren el 20è
aniversari amb “Ontologia General”. El
24 de novembre actuarà la companyia
Embocadura, amb el cabaret poètic
“Retrato”. El poeta avantguardista i assagista Carles Hac Mor hi presentarà el
seu llibre “Filacteri d’infrallengua” el 10
de novembre.
El cicle dedicat als autors i novel•listes
Conèixer món se centra en la relació
amb el teatre i comptarà amb Maria

Rafael Metlikovez i Xavier Theros, és a dir, “Accidents polipoètics”.

Barbal, per parlar de “Pedra de tartera” i
l’adaptació al teatre que n’ha fet el TNC.
Serà el 24 d’octubre. I el 13 de desembre compartirem amb Miquel Desclot
l’adaptació de la seva obra eròtica “El
jardí de les malícies”.

El cicle Jo recomano ens portarà a
Carles Flavià (20 d’octubre) i Emma Vilarasau (28 de novembre). I el dedicat
a lectures per a joves presenta la jove
poeta i actriu Estel Solé, al costat del
col•lectiu Ink-Out

❧

Tiendas y empresas de El Prat
apoyan la inserción laboral
El Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento desarrolla el Programa Suma’t
de cualificación profesional, dirigido a jóvenes en paro y sin el graduado en ESO

El Centro de Promoción Económica
(CPE) del Ayuntamiento de El Prat
está desarrollando
el Programa Suma’t
de cualificación profesional e inserción
laboral dirigido a jóvenes de entre 18 y
25 años en situación
de desempleo y sin
graduación en ESO.
Los y las jóvenes
participantes pueden así ampliar su
preparación con una
formación profesional en alguno de los
siguientes ámbitos:
Auxiliar de comercio; Soldadura por
arco eléctrico; Electricidad, fontanería
y energía renovable;
Auxiliar de almacén.
Alumna del programa Suma’t trabajando en la tienda Dolçet Nor.
Además obtendrán
formación general en
competencias básipresas y el comercio de El Prat el procas (matemáticas, lenguas, nuevas tecgrama Suma’t. Los comercios y emprenologías ...). Todos los y las participantes
sas participantes han podido contar
están inscritas en el IOC (Institut Obert
con diferentes perfiles profesionales y
de Catalunya) para conseguir la formase han acogido a diferentes ventajas
ción para obtener el título de educación
para la contratación. El Departamensecundaria obligatoria (ESO).
to de Empresa y Empleo subvenciona
Prácticas en un empleo
a aquellas empresas que acogen en
contrato de formación a estos jóvenes
Finalizada la parte formativa, quienes
durante seis meses, con una cantidad
hayan tenido un mejor aprovechamienequivalente al 70% del salario mínimo
to podrán hacer prácticas en un empleo
interprofesional
mediante un contrato laboral de formación, de una duración de seis meses.
Más información:
El CPE ha realizado una campaña de
www.economia.elprat.cat
difusión para dar a conocer a las em-
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Colaboradores
del Suma’t
Unos 25 comercios y empresas
de El Prat están colaborando
con el programa aprovechando
los conocimientos que estos
y estas jóvenes han adquirido
en todo su itinerario de cualificación
profesional. El programa Suma’t
está subvencionado por el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC)
y el Fondo Social Europeo.
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L’

any 2005, Sopa de poetes, un programa
dedicat a la poesia, va irrompre a les ones
de l’emissora municipal El Prat Ràdio.
La poesia és un tema insòlit, sobretot
en emissores modestes com ara aquesta;
però la manera que els components
de Sopa de poetes tenen de viure-la
i difondre-la a través de les ones
i de la xarxa, els ha donat un reconegut
prestigi entre els aficionats a aquest
gènere i els mateixos poetes,
tant a dins com a fora del Prat.
Aquest any, Mariano Martínez, Òscar
Solsona i Pep Maiques (Sopa de poetes)
són els encarregats de fer el pregó
de la Festa Major. L’Ajuntament vol fer,
amb aquesta opció, un reconeixement
als milers de persones del Prat que mostren
el seu amor a la literatura a través dels
més de vint clubs de lectura que ara estan
funcionant a la ciutat. Sopa de poetes els
representarà des del balcó de l’Ajuntament.

Sopa de poetes (Mariano Martínez,
Òscar Solsona, Pep Maiques)
Pregoners de la Festa Major

“La poesia
no és
un gènere
literari,
és un
sentiment”
Del davant al darrera: Òscar, Mariano i Pep.

Expliqueu-nos com va començar la història de Sopa de poetes?
Mariano: Ens vàrem conèixer a El Prat Ràdio, on
cadascun de nosaltres col·laborava en l’emissora
fent diferents programes. De seguida vàrem congeniar i vàrem pensar a presentar la proposta
d’aquest programa a la direcció de l’emissora
municipal del Prat, ja que a tots tres ens interessava molt la poesia. A El Prat Ràdio ens la varen
acceptar i vàrem començar a emetre, una hora
setmanal, de 8 a 9 del vespre. Així va començar
la nostra història.
I com és el vostre programa?
Òscar: Es un programa obert en el qual el que
fem és “xerrar” amb poetes, que ens apropen a la seva obra i a la seva vida. Fugim de
l’entrevista més formal, perquè pensem que la
veritable saviesa de la gent surt a través d’una
conversa de cafè, més que no pas d’unes preguntes pautades.
Mariano: El tractament és el mateix per a
tothom, ja sigui un premi nacional de poesia
o un poeta novell. Ens interessa explicar tant
l’obra com la vida dels personatges.
Pep: La ràdio és un mitjà calent, que permet proximitat, que trenca barreres i facilita
l’expressió del sentiment.
També utilitzeu altres formes de difusió,
com ara les xarxes socials...
Mariano: Sí. Sopa de poetes en aquests moments som ràdio, som bloc i som un llibre (Piedra, papel, tijera). La unió d’aquest mitjans en ha
permès traspassar les fronteres del Prat i sortir a
la resta d’Espanya i del món.
Què és el que feu?
Òscar: Molts entrevistats deixen de ser virtuals, ens coneixem personalment, tenim contacte directe amb moltes persones d’arreu a
través de la xarxa..., la ràdio s’escolta també
a través d’Internet i això ens permet arribar
més lluny...
Mariano: És molt sorprenent el que ens està
passant. Per exemple, fa poc vàrem anar a la
Universitat de Saragossa per explicar el que
fèiem des d’El Prat Ràdio.
Què és la poesia per a vosaltres?
Pep: La poesia no és un cànon, ni tan sols és un
gènere literari. És emoció.
Òscar: La poesia és una oportunitat de l’ésser
humà per fer drecera cap a l’autenticitat d’ell
mateix a través de les paraules, d’una manera
molt concreta. El bon poeta, més que escriure,

el que fa és viure, i llavors comparteix aquestes
vivències.
Mariano: La poesia és vida, el poema és el que
menys compta.
La gent llegeix poca poesia, no?, sobretot
la gent més jove...
Òscar: Penso que no és certa, aquesta afirmació,
sobretot si per poesia entenem una manera molt
oberta d’expressió que provoca algun tipus de
sentiment o emoció. “Un petit poema” és el que
algú escriu quan alguna cosa li fa mal... No és
una poesia estudiada, és una poesia viscuda. El
rap és poesia, per exemple.
Pep: Facebook invita a fer poesia en la pantalla
de l’ordinador. Daniel Bellón, un poeta canari
que estudia com la poesia és present a Internet,
afirma que la pantalla invita a escriure poemes
petits i quotidians.
Mariano: Penso que la poesia està mal entesa.
No crec que a la gent jove s’hi arribi a través
de Juan Ramón Jiménez, per molt bon poeta que sigui; penso que s’hi arriba a través de
l’experiència personal, de donar als infants i
joves llapis i paper i dir-los: escriviu el que vulgueu, el que sentiu... Juan Ramón Jiménez ja
arribarà mes tard!
Què en penseu, dels clubs de lectura que
hi ha a la ciutat?
Òscar: està molt bé que en tinguem tants i que
constem com a “ciutat lectora”, però per a mi, el
més important es la voluntat de la gent de llegir.
Mariano: un bon exemple és “Tinta Blava”, el
club que vàrem crear. Vàrem anar persona per
persona, parlant amb elles, no volem números,
volem gent que expliqui coses...
Pep: les escoles també hi estan lligades, donen
eines a la gent jove, fan uns blocs impressionants. Es tracta d’ anar sembrant...
Què us sembla això de ser els pregoners
d’enguany?
Mariano: Estic molt sorprès i molt content, per a
un pratenc és un fet molt emocionant.
Pep: Estic molt emocionat, és un dels moments
més bonics de la Festa Major, és l’inici de la festa.
Oscar: Jo també estic molt emocionat. Normalment som a baix, a la plaça, però aquest any, serem nosaltres els que estiguem al balcó. Tothom
té coses a dir i a compartir. Està molt bé

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

http://sopadepoetes.blogspot.com

“Mariano: Penso que
a la poesia s’hi arriba
a través de l’experiència
personal, de donar
als infants i joves
llapis i paper i dir-los:
escriviu el que vulgueu,
el que sentiu...”

“Estem molt
emocionats,
normalment som
a baix, a la plaça,
però aquest any,
serem al balcó”

“Sopa de poetes som
ràdio, som bloc i som
un llibre (Piedra, papel,
tijera). La unió d’aquest
mitjans en ha permès
traspassar les fronteres”

EL PRAT
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Fotografia de la presentació oficial de l’equip d’aquesta temporada.

EL PRAT

La il·lusió acompanya la
nova temporada de l’AE Prat
El nou entrenador Agustín Vacas pren les regnes d’un equip molt renovat
respecte a la temporada passada i que es mostra esperançat per estar a dalt

Ja ha arrencat una nova temporada de la
Tercera Divisió. Una categoria cada cop
més igualada i en la qual l’Associació
Esportiva Prat pren part per quart any
consecutiu.
Temporada per oblidar
Després del reconegut fracàs de
l’anterior campanya, la directiva pratenca ha treballat de valent per tornar
l’equip a la zona alta de la taula. Per
aquest motiu, ha confiat la banqueta a
Agustín Vacas. El fins ara coordinador
de futbol base de l’entitat i director esportiu s’estrena com a entrenador amb
el primer equip. Per poder aconseguir
un bon resultat, el conjunt s’ha reno-

vat respecte la darrera temporada. Han
arribat molts jugadors amb projecció
a la categoria com Charly Ruiz i Ferran
Vila, i altres amb més veterania com

La promoció
com a horitzó
L’AE Prat va disputar fa dues
temporades la promoció d’ascens
a 2a B. El repte torna a estar
en intentar repetir aquell èxit,
amb noves incorporacions i la
continuació de la columna vertebral.

Albert Cazorla, Fran Bea o Oscar Sierra.
Juntament amb les incorporacions s’ha
renovat part de la columna vertebral
de l’equip, amb el porter Toni Texeira,
el defensa Rafa Murillo, el migcampista
Ernest Prats i el davanter Jaime Fuentes.
Tercera Divisió pratenca
El conjunt pratenc espera poder destacar en una Tercera divisió que compta també amb un representant pratenc
al Club Esportiu Europa. Pedro Dólera
continuarà com a entrenador del conjunt de Gràcia per tercera temporada
consecutiva

❧

[ José David Muñoz ]
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JUVENTUD PRAT
El conjunt pratenc s’estrena en una nova categoria, la 2a Catalana, sorgida arran de la reestructuració
de categories elaborada per la Federació Catalana de Futbol. L’equip de Rafa García està preparat per a
una temporada que es preveu dura però en la qual els pratencs intentaran estar a dalt. Vídeo a www.elprat.tv

DELTA PRAT

UNIFICACIÓN PRAT

Ha arribat un nou equip al futbol amateur pratenc. L’Associació Esportiva
Delta Prat aterra a la 4a catalana amb la voluntat de créixer i de continuar
formant futbolistes. Compartirà grup amb el Traus. Vídeo a www.elprat.tv

L’equip de futbol de la Unificación Prat masculí
estrena categoria, la 3a catalana. El conjunt entrenat
per Juan Padilla ha renovat part de la seva plantilla.

flaix esports

EL PRAT
JUVENIL AE PRAT

ESCOLA DE FUTBOL PRAT BLAUGRANA

El Juvenil de l’AE Prat, que milita a la Lliga Nacional, estrena
entrenador, Josep Tort. L’equip lluitarà per consolidar-se a la categoria i plantar cara als rivals de la zona alta. Vídeo a www.elprat.tv

L’Escola inicia una nova temporada amb la formació dels més
petits com a principal objectiu. Més de 200 infants es
preparen per gaudir de la pilota sobre la gespa de l’Estruch.

CURSA POPULAR DE
FESTA MAJOR
El diumenge
25 de setembre
se celebra
la 31ena edició
de la Cursa
Popular,
emmarcada dins
dels actes de
la Festa Major
del Prat. Com
diu el seu nom,
aquesta cursa
és la més popular
de les que
se celebren a
la nostra ciutat
al llarg de l’any.
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cinema capri

Phineas i Ferb
fan el gran salt
Els petits genis del Disney Channel, en versió llarga
Phineas i Ferb coneixen de manera casual al dr. Doofenshmirtz, el gran enemic
del seu ornitorinc, Perry, que és un agent
secret camuflat. Junts faran un salt a una
altra dimensió en què un altre dr. Doofenshmirtz ha imposat el domini de la por i
controla el poder a través d’uns malèfics
robots i una versió ciborg de Perry.
Continuació de la sèrie
Phineas y Ferb, la película: a través de la 2ª
dimensión és, en realitat, un capítol de la
sèrie al qual li han allargat el metratge. I
això és el millor que es pot dir del film,
perquè conserva intactes tots els elements que han fet de l’original una de
les sèries d’animació, adreçades a tots
els públics, més originals i atractives de
les que es poden veure actualment a la
televisió. Ritme trepidant, invents esbojarrats, personatges atractius, cançons
treballades i arguments imaginatius,
formen part dels valors d’aquests di-

algú del
prat
et recomana
un llibre
Mecanoscrit del
segon origen
[ Manuel de Pedrolo
[ Edicions 62, 1974
[ www.fundaciopedrolo.cat

buixos estranys i senzills en la seva aparença, de la factoria Disney.
Claus per als no iniciats
Per als espectadors no iniciats el millor
és donar algunes pistes. L’acció se situa
a Austràlia, per això el protagonista és
un ornitorinc, que fa d’agent secret. Viu
com a mascota de la família Flynn, un
matrimoni amb tres fills: Candace, una
adolescent enamorada de Jeremy, Phineas, tot un cervell, i Ferb, un manetes
a l’hora de construir qualsevol cosa. Els
nois s’han passat l’estiu inventant ginys
cada cop més complexos i Candace ha
intentat, sense cap èxit, que la seva mare
els enxampés per castigar-los. El dolent
és un savi malvat i inútil perseguit per
Perry. Les dues trames, la dels nois i la
dels agents, s’interfereixen inevitablement sense ni adonar-nos-en

❧

Phineas y Ferb, la película:
a través de la 2ª dimensión
[ Director: Robert Hughes
[ Guió: Jeff “Swampy” Marsh
[ Música: Danny Jacob
[ Durada: 78 minuts
[ Més informació:
http://www.disney.es/phineasy-ferb/la-pelicula/

[ Marga Gómez ]

“Alba, una noia de 14 anys, veu
dos nois que es burlen del Dídac,
un noi negre, a qui tiren dins
un llac. Alba es llança per salvar-lo
i, mentre són dins l’aigua, el cel i
la terra comencen a vibrar. Quan
surten del llac veuen que tot el
poble, i tot el món, ha estat
enderrocat, i que
tothom és mort.
Alba i Dídac són els
únics supervivents.
Si voleu saber
com continua
la història, haureu
de llegir el llibre, cosa
que us recomano”

❧

[ Marc Arencón Llobet
Ex-membre del Consell
dels Infants ]
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A la nostra platja, durant la temporada
de bany, els i les socorristes del servei de
salvament i socorrisme municipal, coordinats per la Regidoria de Salut Pública
i Consum, s’ocupen de vigilar, prevenir
riscos, respondre a rescats i atendre en
primers auxilis.

Servei de

SALVAMENT

i socorrisme
a la platja

EL PRAT

36

octubre

11

[ L’atenció de proximitat amb les
famílies és la seva principal característica. Informen sobre protecció solar, sobre
la qualitat de l’aigua, donen consells de
seguretat per al bany dels infants i resolen tot tipus d’incidències.
[ Els i les socorristes compten
amb cadires de vigilància, una embarcació pneumàtica, una moto aquàtica, un
vehicle quad 4x4 i un mòdul d’atenció
amb una cadira amfíbia per facilitar el
bany adaptat de persones amb discapacitat.
[ Durant la seva jornada, el personal del servei de salvament i socorrisme
realitza nombroses rondes de vigilància
amb les embarcacions, atén a banyistes
afectats per irritacions a la pell, fan cures de ferides o traumatismes, tasques
d’informació, ajuda al bany adaptat i,
quan cal, també fan rescats aquàtics, per
sort en poques ocasions, gracies a la tasca preventiva continuada.
[ Aquest estiu, fins al 31 d’agost,
han fet 39 serveis amb la cadira am-

Servei de bany adaptat.

fíbia, 325 accions preventives amb
l’embarcació, moto aquàtica o quad,
18 rescats aquàtics, 232 atencions de
primers auxilis, 154 atencions per irritacions a la pell i recerca de 3 infants
extraviats

❧

LES NOSTRES entitats

Asociación Deportiva
Frontenis Prat
[ José Manuel Fernández
[ Tel. 667 22 35 91
[ adfrontenisprat@hotmail.com
[ www.adfrontenisprat.webs.com

L’

AD Frontenis Prat
és una nova entitat
esportiva al Prat, que
neix amb el propòsit
de popularitzar
aquest esport a
la ciutat. Està
oberta a tots i totes
els i les amants
dels esports de pilota.

EL PRAT

Quatre dels membres de l’associació, al frontó del CEM Estruch.
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Una nova entitat vol
impulsar el frontennis

octubre

L’AD Frontenis Prat vol popularitzar aquest esport a la nostra ciutat
L’esport pratenc segueix creixent i se
segueix ampliant l’oferta de modalitats
esportives a la ciutat, perquè ara els i les
amants dels esports de pilota, sobretot
del frontennis, estan d’enhorabona. I
és que fa poc que ha nascut al Prat una
nova entitat esportiva, l’Asociación Deportiva Frontenis Prat, les activitats de
la qual se centren a les instal·lacions del
Complex Esportiu Municipal Estruch.
Popularitzar aquesta
modalitat esportiva
El frontennis és una modalitat esportiva de pilota semblant a la pilota basca, però en aquest cas es practica amb
raqueta. Aquest nou club esportiu neix

amb el propòsit de regular i oficialitzar
la pràctica d’aquest esport a la ciutat,
però sobretot també per popularitzar
els esports de pilota al nostre municipi. L’AD Frontenis Prat centra les seves
activitats a les pistes que hi ha a les
instal·lacions de l’Estruch des de fa anys.

petir. Però de moment ja han experimentat la seva primera cita amb la competició
reglada, organitzant el primer Torneig de
Frontennis del Prat a les pistes de l’Estruch
el passat 2 de juliol amb una bona acollida, 16 parelles participants, un total de 32
amants del frontennis.

Primer torneig

Apunta’t

Aquesta entitat tot just comença a fer les
seves primeres passes amb una quinzena
de socis que, de moment, caminen a poc
a poc i tracten de reunir en el mateix lloc
als aficionats del frontennis al Prat. Més
endavant, amb el temps, els dirigents del
club es plantegen adherir-se a la Federació Catalana de Pilota i començar a com-

Si ets aficionat/da al frontennis uneix-te
a la nova entitat esportiva del Prat. Pots
dirigir-te al correu electrònic adfrontenisprat@hotmail.com

❧

[ Míriam Roures ]
Vídeo a www.elprat.tv
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