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Un Ajuntament més proper
gràcies a l’oficina virtual
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Telèfons
11

[ Emergències

112

[ Ambulàncies
061
933791081
[ Bombers Prat
[ 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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El nou espai
obert a la
ciutadania està
situat al costat
del Cèntric
Espai Cultural
(a l’esquerra
de la imatge).
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Plaça de Catalunya. La nova plaça
va prenent forma. La reordenació urbanística d’aquest gran espai
lliure del centre de la ciutat s’està executant per fases. Després
de la urbanització de l’entorn més immediat del Cèntric Espai
Cultural, a finals de setembre es va obrir una zona situada sobre
part de l’estació del metro. De fet, aquí hi ha un dels futurs accessos
a l’estació. Aquest espai, de gairebé 3.000 metres quadrats
i situat davant l’accés principal del Cèntric, dóna continuïtat
a l’eix cívic nord-sud
Arbres i bancs
del Prat, format
En aquest espai, una
per la carretera
franja d’uns 20 metres
de l’Aviació
d’amplada, s’hi han plantat
i l’avinguda del Canal.
44 arbres i s’hi han instal·lat
La següent fase
20 bancs i 41 cadires
serà una continuació
d’aquesta
i permetrà acabar
la connexió
amb l’avinguda
del Canal

❧

Una de les
activitats més
celebrades va
ser l’exhibició
de vol d’aus
rapinyaires.
A sota, un
dels dos nous
miradors que
s’han estrenat
enguany.
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El Dia Mundial dels Ocells
va convocar unes 450 persones que el diumenge
2 d’octubre van passar per alguna de les activitats
organitzades als Espai Naturals del Riu - Cal Tet
pel Consorci del Espais Naturals del Delta, amb
la col·laboració de l’Ajuntament del Prat, en el marc
d’aquesta celebració. Un centenar de persones van
participar en la plantació popular de ginestes i alocs.
Un dels grans atractius va ser l’exhibició de vol d’aus
rapinyaires del “Centro
Dos nous miradors
de Halcones de BCN”,
S’han estrenat dos nous
de l’aeroport.
miradors d’aus, un a
Les persones visitants
l’extrem interior de l’estany
també van estrenar
de Cal Tet i un altre als
dos nous miradors
calaixos de depuració
d’aus, el de Cal Bitxot,
situat als calaixos
de depuració,
i el de la Fillola de les Quatre Hores, situat en l’extrem
de l’estany de Cal Tet més allunyat del mar

❧
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gilitat, comoditat, transparència, eficiència, sostenibilitat, proximitat i rapidesa són alguns dels adjectius que
qualifiquen la nova manera d’entendre la relació entre ciutadania i administracions. La digitalització del nostre
món ha canviat hàbits, formes i costums en tots els àmbits.

Posem a l’abast de la

En aquest context, l’Ajuntament està fent l’esforç d’adaptar la gestió administrativa i la relació directa amb la

ciutadania les eines

ciutadania al nou entorn. Hem posat en funcionament l’Oficina virtual, amb la qual volem ajustar als nostres

perquè es formi i entengui

temps la manera de relacionar-nos, que ha de ser sempre millor. Per a l’Ajuntament, aquest canvi comporta

els nous llenguatges.

una transformació profunda en la seva organització. Ho estem fent.

Però no ens hem de
preocupar, perquè cadascú

Per a la ciutadania, significa també una manera diferent de fer les coses. Per a molts, comporta aprendre nous

al seu ritme integrarà

llenguatges, saber utilitzar l’ordinador, entendre la lògica digital... Fer tot això és molt enriquidor i alhora és

l’ordinador a la seva vida.

inevitable, si no volem quedar-nos enrere.
Nosaltres, malgrat que som un dels ajuntaments capdavanters a Catalunya en l’aplicació de l’Administració
electrònica, anem adaptant els recursos: posem l’Oficina virtual a l’abast de les persones que ho desitgin i
alhora continuem atenent a qui prefereixi fer les seves gestions de manera presencial als equipaments municipals. L’important és ser eficaços a l’hora de servir la nostra ciutadania, sigui amb el sistema que sigui.

L’administració electrònica

Lluís Tejedor
L’alcalde

A

gilidad, comodidad, transparencia, eficiencia, sostenibilidad, proximidad y rapidez son algunos de los adjetivos que califican la nueva manera de entender la relación entre ciudadanía y administraciones. La digitalización de nuestro mundo ha cambiado hábitos, formas y costumbres en todos los ámbitos.
En este contexto, el Ayuntamiento está haciendo el esfuerzo de adaptar la gestión administrativa y la relación

Ponemos al alcance de la

directa con la ciudadanía al nuevo entorno. Hemos puesto en funcionamiento la Oficina Virtual, con la que

ciudadanía las herramientas

queremos ajustar nuestros tiempos la forma de relacionarnos, que debe ser siempre mejor. Para el Ayunta-

para que se forme y

miento, este cambio supone una transformación profunda en su organización. Lo estamos haciendo.

entienda los nuevos
lenguajes. Pero no hay que

Para la ciudadanía, significa también una manera diferente de hacer las cosas. Para muchos, supone aprender

preocuparse, porque cada

nuevos lenguajes, saber utilizar el ordenador, entender la lógica digital... Hacer todo esto es muy enriquecedor

uno a su ritmo integrará

ya la vez es inevitable, si no queremos quedarnos atrás.

el ordenador en su vida.

Nosotros, a pesar de que somos uno de los ayuntamientos pioneros en Cataluña en la aplicación de la Administración electrónica, vamos adaptando los recursos: ponemos la Oficina virtual al alcance de las personas que lo deseen
y al mismo tiempo seguimos atendiendo a quien prefiera hacer las sus gestiones de forma presencial en los equipamientos municipales. Lo importante es ser eficaces a la hora de servir nuestra ciudadanía, sea con el sistema que sea.
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L’oficina virtual ens permet estalviar-nos
cues a les oficines municipals, guanyant
d’aquesta manera temps i comoditat.

Les 4 claus
[1]
L’oficina virtual ens permet
fer, a través d’Internet,
tramitacions oficials,
consultes, pagar tributs o
informar-nos sobre la nostra
relació amb l’Ajuntament.

[2]
Ens podem estalviar temps
i desplaçaments, ja que
no cal que ens personem
a les oficines municipals.
L’oficina virtual està

Un Ajuntament
més proper
gràcies a
l’oficina virtual

oberta les 24 hores
del dia, els 365 dies de l’any.

[3]
Per fer tràmits virtuals ens
cal un identificador digital
que garanteixi la nostra
identitat a Internet i asseguri
la integritat i confidencialitat
de les dades que s’envien.

[4]
Qui vulgui podrà continuar
relacionant-se amb
l’Ajuntament físicament
i en persona, o bé
a través del correu ordinari.
L’oficina virtual és un canal
paral·lel al presencial
i una millora del servei.

L’

Ajuntament del Prat és un dels capdavanters a tot Catalunya pel que fa al
desenvolupament de l’administració
electrònica, una oficina virtual que
permet, a través d’Internet, fer tramitacions oficials, consultes, pagar tributs
o informar-nos sobre quina és la nostra relació amb l’Ajuntament. L’oficina
virtual, a la qual s’accedeix a través de
https://seu.elprat.cat/ o del mateix
web municipal www.elprat.cat, també ens permet accedir a l’oferta pública d’ocupació, a les licitacions de con-

tractes municipals o als anuncis oficials,
entre altres informacions.
Les administracions públiques estan
obligades a oferir aquest servei d’acord
amb la llei 11/2007 (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos -LAECSP), que estableix el
dret de la ciutadania a poder fer tràmits
oficials amb les administracions públiques a través d’Internet.
Amb l’oficina virtual ens estalviem
temps i desplaçaments, ja que podem
relacionar-nos electrònicament amb
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l’Ajuntament per fer les tramitacions des
de qualsevol ordinador connectat a la xarxa, sense necessitat d’haver-nos de desplaçar personalment a les oficines municipals. A més, l’oficina virtual està oberta
les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
Molts avantatges, per a
particulars i empreses
Un altre avantatge és la interconnexió
creixent entre les oficines virtuals de les
diferents administracions (municipal,
provincial, autonòmica i estatal), que
permetrà fer tramitacions i consultes
sobre aspectes que van més enllà de
l’àmbit de l’Ajuntament, com temes so-

bre la salut pública, els impostos, la família, la feina...
L’oficina virtual és útil per a persones
particulars i, especialment, per a les
empreses, ja que agilitza o agilitzarà
de manera molt evident tràmits com la
consulta de les pròpies dades, la tramitació de domiciliacions, pagaments, permisos, llicències...També resultarà força
útil per a les associacions i entitats, que
podran accedir ràpidament al registre,
reservar infraestructures per a activitats
o sol·licitar subvencions.
Depenent del tipus i nivell de seguretat del tràmit a realitzar es requereix al
ciutadà un tipus d’identificació o altre.

Per als tràmits més oficials, i per tal que
siguin tan veraços i vàlids com els que
es fan personalment, és necessari un
certificat digital.
Certificat digital
El certificat electrònic és un identificador digital que garanteix la identitat de
les persones físiques i jurídiques a Internet, permet operar amb diferents administracions i assegura la integritat i confidencialitat de les dades que s’envien.
Els certificats electrònics estan emesos
per autoritats certificadores com CATCert (Agència Catalana de Certificació)
o la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda

Esforç d’adaptació
La posada en marxa de l’oficina virtual ha suposat
un gran esforç de modernització per part
de l’organització municipal, permetent l’optimització
dels recursos ja existents, la simplificació de
procediments i la reducció de despeses innecessàries.
Així, actualment es disposa d’una única eina
de gestió documental i d’expedients, que admet
tant les tramitacions per la via “tradicional” com
a través de la Seu Electrònica amb signatura digital.
L’Ajuntament ha implantat la digitalització i ús
de la signatura electrònica en els seus circuits interns
de tramitació, amb la conseqüent formació
del personal municipal en les noves eines de gestió.
La implantació d’aquest projecte s’ha fet
amb l’ajuda de subvencions del Plan Avanza II
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
i eModel (Ministerio de Administraciones Públicas).

y Timbre), entre altres. Per poder operar
amb alguns dels serveis de la Seu Electrònica és necessari un certificat electrònic o signatura digital. A Catalunya
el més habitual per a ciutadans és
l’idCat (de CATCert) que es pot aconseguir a l’OIAC (Oficina d’Informació i
Atenció Ciutadana), situada a la Casa
de la Vila. També ens pot servir el DNI
electrònic, que podem obtenir a les
oficines de tramitació del DNI.
El certificat digital també ens permet
signar correus, documents electrònics i
formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen
validesa jurídica.

Els números
de la seu
electrònica
Des que l’administració
electrònica de l’Ajuntament
del Prat va entrar en servei
el març de 2010, ha registrat
els següents moviments:
[ Documents signats:
més de 18.000
[ Registres d’entrada:
46.500
[ Registres de
sortida: 48.500
[ Expedients: 17.000
[ Sessions de
govern tramitades
electrònicament: 120

Un avantatge important que ofereix el
certificat digital és la transparència dels
processos administratius, ja que reflecteix clarament qui signa un document i
en quina data ha estat signat.
Es manté l’atenció
presencial
L’oficina virtual, que cada vegada oferirà més possibilitats de tramitació,
s’esdevé com un canal paral•lel al presencial i com una millora del servei.
Per tant, qui vulgui podrà continuar
relacionant-se amb l’Ajuntament físicament i en persona, o bé a través del
correu ordinari

❧

¿Qué podemos
hacer con la
oficina virtual?
De momento, a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento
podemos hacer las siguientes
tramitaciones y consultas:
[ Instancia general
[ Recogida de muebles y trastos viejos
[ Emisión de justificantes
de empadronamiento
[ Consulta de tributos y realizar pagos
[ Registro General, tablón de edictos
[ Seguimiento de los trámites
realizados con el Ayuntamiento
[ Matriculación para
actividades de verano
[ Consultas, quejas
y sugerencias
[ Consulta del Perfil
del contratante
[ Organismo de Gestión
Tributaria de la Diputación
de Barcelona
[ Consulta de la normativa
municipal y de la oferta
pública de trabajo
El Ayuntamiento está
trabajando para ampliar
paulatinamente la
cartera de servicios que
se pueden ofrecer.
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Qui vulgui
podrà
continuar
fent els
tràmits amb
l’Administració
en persona.

José García Pérez

Jordi Gili i Farrés
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S’ha acabat la festa!

Compromís real

S’ha acabat la Festa Major i amb ella també
s’ha acabat l’estiu. Al fer un petit balanç del conjunt de la Festa,
el nostre grup municipal va exposar en el darrer Ple algunes
propostes encaminades a millorar alguns aspectes de cara als
propers anys, que l’equip de govern s’ha compromès estudiar.

Acabem de passar la Festa Major i encara
tenim a la retina la imatge de l’anxaneta aixecant
la mà a dalt de tot del castell a la pl. de la Vila,
el somriure provocat pels grups d’animació,
o les llums i la colla d’amics a qualsevol dels concerts.

La tardor arriba mogudeta. El proper 20
de novembre estem novament convocats a les urnes per
escollir els nostres representats al Senat i al Congrés, del qual
n’ha de sortir el nou Govern espanyol. Un Govern que haurà
de gestionar la greu situació que pateix el conjunt de l’Estat
espanyol i la negativa herència del president Zapatero.

Transitem per una tardor estranya i ens trobem
a les portes d’un procés electoral per decidir qui governarà
Espanya els propers quatre anys. Unes eleccions que tenen lloc
en uns moments difícils per a l’economia arreu, en els quals
fan falta solucions a escala global, en els quals necessitem
consciència col·lectiva de país i responsabilitat per afrontar
els reptes que es presenten. Uns moments que no haurien
de servir com a excusa, com està passant a Catalunya,
per provocar més injustícia social i augmentar les desigualtats.

Des de Convergència i Unió sabem molt bé
que en aquesta mena d’eleccions, tant la dreta
com l’esquerra estatal intenten menystenir els partits petits
i els nacionalistes i fer creure, erròniament,
a la ciutadania que aquest és un joc de dos: PSOE i PP.
En aquestes eleccions ens hi juguem molt, doncs
per tothom és prou coneguda la manca de recursos per dur
a terme la prestació dels diferents serveis públics. Tal com va
quedar palès en el darrer Ple municipal, ens cal una nova llei
de finances locals, però també una millora del finançament
de Catalunya, el que des de CiU anomenem el pacte fiscal.
S’ha acabat la festa i la barra lliure que Catalunya
històricament ha hagut de pagar a la resta de l’Estat, per fer
front a la solidaritat imposada. Els catalans hem hagut de
conformar-nos amb un cafè de segona, mentre que altres
comunitats se l’han pres de primera marca. Això s’ha d’acabar.

Fa gairebé un any que governa CiU amb
el recolzament del PP i, mentre quan era a l’oposició exigia
al Govern d’Entesa més despesa i baixades d’impostos
i taxes, ara sembla que només manté la preocupació per
les segones, i no deixa d’aplicar retallades, que fa de manera
lineal, injusta i ineficient, als serveis que igualen i donen
oportunitats a les persones (salut, educació, serveis socials).
D’altra banda, el PP clama ara perquè
sortim de la crisi plegats mentre en aquests anys
han estat negant qualsevol acord al govern
per adoptar mesures, perquè pensen que quan pitjor
estigui el país millor per a ells, més rèdit electoral.

Aconseguir aquest pacte fiscal no serà fàcil
si a les properes eleccions generals hi ha una majoria absoluta
de qualsevol dels grans partits estatals. Depèn de tots nosaltres.

No és moment per demanar projectes
irreals, ni de multiplicar serveis que difícilment
es mantindran, però tampoc de retallar qüestions bàsiques.
És moment pel compromís, per buscar complicitats
i desenvolupar estratègies que ens ajudin a avançar.

www.ciuelprat.cat

http://elprat.socialistes.cat/

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Rafael Duarte Molina

Maldita crisis

Paradojas de nuestro tiempo

Podría escribir sobre temas interesantes
como el inicio del curso escolar, la definitiva denegación
del permiso municipal a la construcción de la mezquita
en el Casco Antiguo o sobre las próximas elecciones
generales. En cambio voy a volver a escribir sobre aquello
que a todo el mundo preocupa: la crisis, la maldita crisis.

El próximo 20 de noviembre se celebran
elecciones generales. El entorno social y económico
en el que se desarrollará la contienda electoral no es muy
alentador: la crisis económica, la falta de perspectivas
de mejora social y los crecientes recortes en servicios
públicos esenciales dibujan un panorama sombrío.

Llevo muchos meses percibiendo el hastío
de los vecinos hacia el sistema político y económico. Y tienen
muchos motivos para estar cabreados. Los políticos tenemos
que reflexionar sobre los datos macroeconómicos pero también
tenemos que sentir lo que padecen los vecinos. Además
de pensar hay que sentir. Tenemos que afinar más, sintonizar
mejor con el hartazgo de las personas para actuar mejor.

Los problemas crecen y desde diversas instancias
se reclama y se aplica una reducción de los servicios
públicos esenciales como una de las recetas para superar
la situación. Asistimos a una de las terribles paradojas
de nuestros días, por un lado se incrementa la necesidad
de ayudas sociales y por otro lado se preconiza y se aplica
una reducción en la capacidad de la administración
para actuar de manera compensatoria en esas situaciones.

Sabemos que hay millones de personas
sin un puesto de trabajo, miles de desahucios, sabemos
que hay un déficit descomunal y que hay cientos
de comercios con un cartel que dice “se traspasa”. Cifras,
cifras y más cifras. Pero hay cosas que no sabemos, hay
sensaciones que ninguna lumbrera cuantifica. ¿Cuántos
sueños y esperanzas se han ido por la alcantarilla? ¿Cuántos
dolores de cabeza genera esta maldita crisis? ¿Cuánta
frustración e impotencia ante esta asfixiante situación?
Esta maldita crisis es como la carcoma. Rompe
el alma, el corazón, el futuro y el espíritu de cualquier país.
Nos mete a todos en una depresión colectiva por culpa
de vampiros chupasangre, de algunos políticos irresponsables,
de un deplorable sistema educativo y bastantes ratas financieras.

Se dan muchas más paradojas: no hay
dinero para mantener la sanidad o la enseñanza públicas y,
sin embargo, el rescate del sistema bancario consume ingentes
cantidades de dinero público. Se reducen las ayudas públicas y
se endurece el sistema de pensiones, mientras que los directivos
de empresas salvadas con dinero público se aplican salarios
vitalicios. No hay manera de ver encausado judicialmente
a algún especulador financiero cuyas prácticas han contribuido
a llevarnos a la situación actual, mientras que la justicia
es implacable ante los impagos de hipotecas de viviendas.

Queremos girar la tortilla, insuflar ánimo, acabar con
el pesimismo, inyectar esperanza, proyectar certidumbre y tenemos
ganas de ordenar el desaguisado. El país merece un cambio
político. No podemos acabar con los sueños de toda una generación.

Una última paradoja podría producirse el próximo
20-N: mientras hay un creciente malestar social que
ha llevado a movilizaciones masivas reclamando cambios
en la estructura económica, mayor control del sistema bancario,
profundas reformas en el sistema democrático
y mayor transparencia en la actuación de los gobernantes,
en las próximas elecciones puede salir triunfante
una opción política que defiende justamente lo contrario…

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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XERRADA SOBRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

LINK@FESTA

El Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa va acollir el 28 de setembre
una xerrada i col·loqui sobre l’accés a cicles formatius de grau
superior. Els i les joves assistents van rebre informació sobre els
diferents itineraris de formació i les novetats d’enguany.

Diumenge 13 de novembre, a partir de les 12 h, el Centre Cívic
Jardins de la Pau acollirà una nova Link@festa, una proposta
vinculada a les tecnologies de la informació i la comunicació,
adreçada al públic familiar. A la foto, Link@Festa de l’any passat.

MERCATS D’INTERCANVI I SEGONA MÀ

DONATIU PER ALS DAMNIFICATS DE LLORCA

El 2 d’octubre es va celebrar una nova edició del mercat de venda i inter–
canvi d’objectes de segona mà, a la pl. de Pau Casals. La propera edició se
celebrarà el diumenge 6 de novembre.

El Centro Extremeño Ruta de la Plata ha lliurat a la Creu Roja
del Prat els diners recollits per a les persones damnificades pel
terratrèmol de Llorca (Múrcia). Vídeo a www.elprat.tv

vida pratenca

EL PRAT
MEDALLA D’HONOR PER A TERESA CARRASCO

NOVES INSTAL·LACIONS DE LA PORTA DEL DELTA

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va lliurar la medalla d’honor
al mèrit de la Guàrdia Urbana a Teresa Carrasco, intendenta
cap de la Policia Local del Prat, en un acte celebrat dijous
29 de setembre al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

La foto mostra l’acalde del Prat, Lluís Tejedor, i la regidora
de Comerç i Turisme, Marta Mayordomo, durant la visita
a les noves instal·lacions de la Porta del Delta, que de
l’av. de la Verge de Montserrat s’han traslladat al Cèntric.

APORTACIÓ DE
SORRA A LA PLATJA
L’Autoritat
Portuària de
Barcelona (APB)
ha abocat durant
aquest mes
d’octubre 110.000
metres cúbics de
sorra a la platja del
Prat. Normalment,
l’aportació de sorra
es fa al juny, abans
de la temporada
de bany, però
enguany no es va
trobar sorra de
prou qualitat fins
al juliol, per la qual
cosa es va decidir
esperar a acabar
l’estiu per fer
l’operació. Vídeo a

www.elprat.tv
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Festa del lleure
el 5 de novembre
[ Les entitats del Prat estan
preparant una festa per a tots
els infants de la ciutat, als exteriors
del centre Cívic Jardins de la Pau, el
proper 5 de novembre, a partir de
les 16.30 h, amb una traca final dels
Diables del Prat. Aquell mateix dia
i en el mateix centre cívic, es farà
l’estrena d’un audiovisual
explicatiu sobre l’educació
en el lleure, els valors que
promouen, les activitats que fan...]
Nou contenidor de Roba Amiga al CEM Sagnier.

L’escriptora Siri Hustvedt,
al Cèntric

EL PRAT

16

novembre

[ Dimarts 15 de novembre, a les
19 h, l’escriptora nordamericana
Siri Hustvedt presenta a Catalunya
la seva nova novel·la L’estiu sense
homes, i ha escollit en exclusiva
el Cèntric, Espai Culural de la nostra
ciutat, per a aquesta trobada
amb els lectors i lectores. Un luxe
que podrem gaudir!]

Més punts
de recollida
de roba
Dos nous contenidors
al mercat i al Sagnier

11

Places lliures a la piscina
del Fondo d’en Peixo
[ Encara queden places lliures
per a qui es vulgui abonar a
la piscina del Fondo d’en Peixo,
en qualsevol horari. Qui hi estigui
interessat/da, cal que s’adreci
a la secció municipal d’Esports,
a la primera planta de les oficines
municipals del carrer del Centre, 26.]

L’Ajuntament ha signat un conveni amb
l’empresa de reinserció social Recibaix,
que pertany a la cooperativa Roba Amiga, amb els objectius de promocionar
llocs de treball per a persones amb risc
d’exclusió social i, alhora, promoure la
recollida selectiva de la fracció tèxtil
(roba, sabates, cortines, llençols, bosses
de ma, cinturons...).
Fins ara al Prat hi havia dos contenidors de Roba Amiga, a les parròquies de
Sant Pere i Sant Pau i de la Mercè, a més

de les deixalleries fixa i mòbil. Recent–
ment s’han instal·lat dos contenidors
més, un al Mercat Municipal i un altre al
CEM Sagnier, i en un futur se’n posaran
més
80 tones/any
Actualment, al Prat s’estan recollint 80
tones/any de roba en aquests contenidors i en la deixalleria mòbil (un dels
seus principals motius de visita). Malauradament, la majoria de la roba no es
recicla i s’estima que cada any acaben a
l’abocador unes 800 tones.
La roba recollida en els contenidors de
color taronja de Roba Amiga la gestiona
Recibaix, amb base a Cornellà, i la major
part d’aquesta roba serà reutilitzada per
altres persones o serà reciclada per la
indústria

❧

Més informació a:
www.recibaix.com
http://ca.robaamiga.cat/

No tot es pot llençar
als contenidors del carrer
Alguns residus els hem de portar a la deixalleria (ja sigui a la fixa o a la
mòbil) o bé trucar l’Ajuntament perquè ens els vinguin a buscar a casa

Hi ha residus,
que sovint es
produeixen amb
menys freqüència
o quantitat que,
per les seves
característiques, no
els podem llençar
als contenidors del
carrer per a vidre,
paper i cartró,
envasos, matèria
orgànica i rebuig.
Aquests residus
especials, que es
divideixen en quatre
grups, es recullen
a la deixalleria fixa
(qualsevol mida)
o a la mòbil (els
de mida reduïda).
Són els següents:
[ Voluminosos:
mobles i trastos
vells, matalassos,
persianes.
[ Residus
La deixalleria mòbil recull residus especials de mida reduïda. Els més voluminosos cal portar-los a la deixalleria fixa.
d’aparells
elèctrics i
electrònics:
neveres, televisors, telèfons mòbils,
cipal de recollida porta a porta (telèfon
petits electrodomèstics, fluorescents i
Mobles i trastos
934 794 544) i altres tenen sistemes de
bombetes.
gestió integrats, com els medicaments
Si voleu desfer-vos d’un moble
[ Runes i residus de la construca les farmàcies, les piles o fluorescents
o d’un trasto vell, no el deixeu
ció d’obres menors: totxos, restes
a les botigues o la roba als contenidors
al carrer. L’Ajuntament posa
de formigó, teules, derivats del guix, fusespecífics ubicats en diferents punts
al vostre abast un sistema
ta, vidres, plàstics, plom, ferro, acer, coudel municipi.
de recollida personalitzada
re, llautó, serradures i terra, entre altres.
De la majoria de tots aquests residus
que us permet coordinar-vos
[ Residus especials: oli de cuina,
se’n separen els diferents components
amb els serveis municipals
roba, piles, pneumàtics, radiografies, aei se n’intenta recuperar tots els mateperquè us els vinguin a recollir
rosols, cartutxos de tinta, pintures i verrials possibles. Això pot permetre estalviar
a la porteria de casa vostra.
nissos, termòmetres de mercuri.
molts recursos i reduir d’una manera signi–
Només cal trucar al telèfon
Alguns d’aquests residus, com els voficativa el volum dels residus que van a parar
934 794 544 i demanar el servei.
luminosos, disposen d’un servei munials abocadors i a les incineradores

❧
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Tecnología
que mejora
el servicio
La Policía Local estrena
el centro de coordinación

La Policía Local de El Prat, que este año
celebra el 75 aniversario de su creación,
ha realizado diversas mejoras en sus
instalaciones de la jefatura de la avenida del Onze de Setembre para mejorar
el servicio de atención y respuesta ante
los requerimientos de la ciudadanía.
Oficina de atención
Las dos principales mejoras son, por
un lado, la nueva oficina de atención al
ciudadano/a, donde se realiza la recepción de denuncias y la atención a las víctimas. Estas instalaciones son ahora más
cómodas y ofrecen mayor intimidad.
Por otro lado, se ha puesto en marcha
el nuevo centro de coordinación operativa, que permite una distribución de los
operativos policiales por el territorio de
una manera más racional y efectiva. Los
vehículos patrulla disponen de ordenador de a bordo con geolocalización, lo
que permite dar una respuesta más rápida y eficaz a los requerimientos de la
ciudadanía o a las emergencias.
En el centro de coordinación, varias
cámaras muestran el perímetro de la
jefatura y de los depósitos de vehículos,
reforzando así la seguridad

❧

Aspecto del nuevo centro de coordinación operativa de la Policía Local.

Día de los
patrones

EL PRAT
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El día de los
arcángeles Rafael,
Gabriel y Miguel,
la Policía Local hizo
una celebración en
el salón de Plenos.
Este año se pronunció
una conferencia
sobre las víctimas
de tráfico, a cargo
del director del
instituto Guttmann.
Vídeo: www.elprat.tv

novembre

Celebración patronal en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

11

Joves
artistes
del Prat
Nova Etapa
de potència
al Centre d’Art
Torre Muntadas

EL PRAT
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El 25 de novembre s’inaugura la segona entrega d’Etapa de potència 2011,
que presentarà quatre dels vuit projectes artístics que composen aquest cicle
d’exposicions sorgides de la convocatòria de projectes de creació del Centre
d’Art Torre Muntadas. En aquesta ocasió
es podran veure els treballs de diferents
artistes joves pratencs:
“L’ART, converses imaginàries amb
Juanjo Sáez” és un projecte educatiu
d’Abel del Castillo premiat per la Sala
d’Art Jove de la Generalitat i que s’ha
portat a terme amb estudiants d’un institut de Sitges i de l’Escola d’Arts del Prat.
Els joves arquitectes Cèlia Marín i Pablo Martínez faran una instal•lació en

“L’ART, converses imaginàries amb Juanjo Sáez”, d’Abel del Castillo.

què “una malla de petites llums vestirà
la façana de l’equipament deixant llegir
el nom propi de multitud de ciutadans.”
Cristina Martín i Vanesa Martínez
ens presenten el resultat d’una insòlita convocatòria, “un càsting per loca-

litzar els Superherois del Prat.” Erika
Sánchez i Xavi Esteban amb Màquines
del temps, mostren un gran nombre
de documents audiovisuals domèstics
per reconstruir una història no oficial
de la ciutat

❧

Cocoon, creació
musical jove
Aprenentatge i intercanvi entre
tres projectes musicals de la ciutat

Projecte Cocoon és una experiència
d’aprenentatge, intercanvi i creació musical jove que s’està portant a terme des
del mes de juliol i en què prenen part
tres projectes musicals de la ciutat. La
Capsa i tres productors professionals hi
donen suport.
El projecte ha treballat enguany amb
Point in Mouth, Eli Martin i Albufera, tres
grups novells en què els membres tenen entre 15 i 20 anys.
Durant més de dos mesos, els productors professionals els han ajudat a treballar el seu repertori, a millorar els arranjaments de les cançons, els han facilitat
la descoberta de noves músiques i sons,
acompanyat en l’enregistrament d’un
tema en un estudi professional, orientat
respecte la forma de comunicar el seu
projecte musical amb el suport d’una
fotògrafa... També han treballat el directe amb tècnics de so.
Cadascuna de les tres bandes participants han evolucionat amb l’experiència
i el contacte amb persones molt diferents vinculades a la música.
Al llarg de tot el procés creatiu, el bloc
http://projectecocoon.wordpress.com

ha anat recollint les experiències i moments del treball, tant des del punt de
vista de les bandes com dels productors
i de La Capsa

❧
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De dalt a baix,
Albufera,
Point
in Mouth i
Eli Martin.
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FORMACIÓN PRELABORAL

Entre otras acciones, Saó
Prat trabaja en la formación
prelaboral y la inserción
ocupacional de jóvenes
de entre 16 y 21 años
EMPRESA DE REFORMAS

La primera salida laboral
de los jóvenes formados
suele ser la empresa
Reformes Saó SL, creada
por la propia asociación

Cleries y Tejedor, durante la visita a las nuevas instalaciones de Saó Prat.

EL PRAT
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Ayuda a la inserción laboral

novembre

El Ayuntamiento cede un edificio de la antigua Escola del Parc a la entidad
Saó Prat para que la destine a talleres y aulas de formación para jóvenes
El alcalde El Prat, Lluís Tejedor, y el consejero de Bienestar Social y Familia de
la Generalitat, Josep Lluís Cleries, visitaron el pasado 14 de octubre el espacio que el Ayuntamiento ha cedido
a la asociación de inserción laboral y
social Saó Prat.
Se trata del módulo de educación
infantil de la antigua Escola del Parc,

que había quedado vacío tras el traslado de la escuela al nuevo edificio. Saó
Prat mantiene sus instalaciones de la
plaza de los Pirineus para la infancia,
mientras que este nuevo espacio lo
destinará a formación prelaboral e inserción ocupacional, preferentemente para chicos y chicas de entre 16 y
21 años. En el nuevo espacio, de unos

460 metros cuadrados y que ha sido rehabilitado por la empresa de inserción
Reformas Saó, SL, que pertenece a la
misma asociación, dispone de aulas taller de diseño gráfico y mantenimiento
general de edificios (electricidad, fontanería, pintura y construcción)

❧

Video en www.elprat.tv

11

Xamosa i galana...
la Festa Major
Imatges de la Festa Major. En trobareu moltes
més al Flickr de l’Ajuntament (www.elprat.cat)
i a http://festamajor.elprat.cat/
Actuació dels Capgrossos de Mataró.

Un capgrós amb forma de carxofa Prat.
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Una nena amb un dels mocadors de la Festa 2011.

Ball de gegants al Fondo d’en Peixo.

Ball jove en un concert al pàrquing de la Renfe.

Música clàssica a la pl. Pau Casals.

La Tamborinada, sota la pluja.

Paella per a la gent gran a l’Artesà.

EL PRAT
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Balls tradicionals recuperats a la pl. de la Vila.

novembre

Ball de Festa Major.

Actuació dels Diables del Prat.

Andy & Lucas, el concert més concorregut.

11

Nou concurs d’idees i
projectes empresarials
La cinquena edició d’”El Prat emprèn”
vol difondre la cultura emprenedora, l’economia
social i cooperativa i la innovació a la ciutat

PREMIS AL DESEMBRE

Els premis es lliuraran a
la V Jornada de l’emprenedor/a
local, que se celebrarà
el mes de desembre al Centre
de Promoció Econòmica
22 CANDIDATURES

aJp grafics

S’hi han presentat
22 projectes empresarials
que tenen o preveuen tenir
la seva activitat instal·lada
al nostre municipi

tures, que han elaborat un pla d’empresa
amb el suport i l’assessorament del servei municipal de creació d’empreses, i
que tenen o preveuen tenir la seva activitat al Prat.
Candidatures

EL PRAT
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Quarta edició del concurs “El Prat emprèn”.

L’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament ha
convocat el 5è Concurs d’idees i/o projectes empresarials “El Prat Emprèn”,
a fi de difondre l’esperit empresarial,
la cultura emprenedora, la innovació i
l’economia social i cooperativa, com a

instruments de dinamització econòmica del Prat.
Els premis tenen una dotació total de
6.000 €, repartits en tres categories de
2.000 €: millor projecte empresarial, comerç i d’innovació i/o economia social.
Enguany s’hi han presentat 22 candida-

Els projectes presentats han estat:
Sense Of Motion (creació audiovisual),
Kta’s (taller gastronòmic), Viandas (productes grecs), Serveis Mediambientals
Sergi Pla, restaurant De Repente, cafè
bar Indalo, Cary Kids (roba infantil), cafeteria gelateria Massini, Rosell Minerals (minerals de col·lecció), Bcntoner
SCP (consumibles reciclats), Tataricum
(galeria taller d’art ), centre d’oci infantil La Voltereta, perruqueria Enredos, merceria Candela, taller mecànic
JM, perruqueria i estètica Prat&Beauty,
PBR Instal·lacions, productora audiovisual Nosotros, Lavandería Autoservicio,
Centre de Fisioteràpia Gel i Repòs, i forn
de pa Innovacafe

❧

Formación para
trabajadores/as en paro

aJp grafics

Cursos ajustados a las necesidades del mercado

El Centro de Promoción Económica del
Ayuntamiento de El Prat ha puesto en
marcha la programación de los cursos,
correspondientes a la convocatoria de
2011, del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), dirigidos, preferentemente, a
trabajadores / as en desempleo.
Acceder al empleo
Este programa persigue ofrecer una formación ajustada a las necesidades del
mercado de trabajo, que atienda a los
requerimientos de competitividad de
las empresas, a la vez que satisfaga las
aspiraciones de promoción profesional
y desarrollo personal de los trabajadores / as en desempleo o en activo, capacitándolos para el desempeño cualificado de las diferentes profesiones y para

el acceso al empleo. Algunos cursos
contemplan prácticas reales, lo que da
a las empresas la posibilidad de tener
un/a trabajador/a en formación. Por otra
parte, al alumno/a le permite poder conocer la realidad del puesto de trabajo
y llevar a la práctica los conocimientos
adquiridos en el aula.
Inscripciones
Todas las acciones e información formativas están subvencionadas por el SOC
y el Fondo Social Europeo. Para más información o para inscribirse a los cursos,
consultar las webs www.economia.elprat.cat y www.elprat.cat o dirigirse
al Centro de Promoción Económica del
Ayuntamiento de El Prat, c. de las Moreres, 48, tel. 934 786 878

❧

Alumnos en el taller de electricidad.

aJp grafics

Nous cursos
del centre
FP.Cat
Logística
El Centre FP.Cat Logística, ubicat al
Centre de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, ha iniciat aquest curs la
segona edició de l’itinerari formatiu de
Logística Internacional.
La valoració de la primera edició
dels cursos ha estat molt positiva per
l’alumnat participant, tant els que són
a l’atur –que han millorat les seves
possibilitats de ser contractats en el
sector- com del ocupats en empreses
del sector i altres, ja que han millorat
la seva qualificació professional. Els
mòduls que es posen en marxa en

Classe de Gestió administrativa del comerç internacional.

aquesta segona edició són Gestió administrativa del comerç internacional;
Transport de llarga distància; Optimització de la cadena logística; i Anglès

professional per a logística i transport
internacional

❧

Informació i inscripcions a www.economia.elprat.cat

C

om cada any, l’inici del curs escolar
al Prat ha vingut marcat per la lliçó
inaugural, un acte en el qual
els professionals de l’àmbit educatiu
de la ciutat es retroben tot escoltant
la conferència d’alguna persona que pugui
aportar experiències positives al món
de l’ensenyament. Aquest cop
ha estat Genís Roca, que ens ha parlat
de com veu ell l’eclosió de les xarxes
socials a les escoles i a les vides
privades dels nostres fills i filles.

Genís Roca,
expert en xarxes socials

“Els nostres
fills i filles
no són
nadius
digitals,
són orfes
digitals”

Quin valor dónes a l’era digital que estem
vivint?
La humanitat està marcada pel progrés tecnològic, un progrés que altera els sistemes de
producció. De nòmades, vam passar a ser agricultors; després vam evolucionar cap a l’era industrial i ara estem en el moment de la tecnologia digital. Aquest canvi, que està present en
tots els àmbits de les nostres vides, està alterant
les estructures de treball, els models socials, la
distribució de la riquesa, la transmissió del coneixement... Sospito que el que passa és seriós!
I, a més, han aparegut les xarxes socials,
que han revolucionat la comunicació a tot
el planeta. Quin paper hi juguen?
Ens demostren que som humans, socials, que necessitem el grup. Les xarxes socials no són res més
que la tecnologia al servei del grup. Jo ho trobo
molt humà! A les xarxes, hi ha emocions molt intenses, la gent s’enamora, es troba, s’enfada... Les
xarxes han obert la porta a tenir contacte humà
salvant les distàncies i el temps. I com a tots els
grups, hi ha bones i males pràctiques.
Dius que els nostres fills i filles no són
“nadius digitals”, sinó que són “orfes digitals”. Ens ho pots explicar?
L’espai digital és nou i nosaltres, els pares i mares de més de 35 anys, ens l’hem trobat ja de
grans. Hem hagut d’aprendre de què va tot això,
però des de la nostra experiència “analògica”.
Com que ells han nascut amb aquestes eines, les
entenen millor que nosaltres i, per tant, no ens
reconeixen com a autoritats amb prou credibilitat. Posant un exemple personal, és com quan
jo tenia 14 o 15 anys i el meu pare em va voler
explicar què eren les drogues. Per a mi no tenia
cap credibilitat, perquè jo sabia que ell no havia
vist mai ni un porro.
Però hi ha una bona part de pares i mares
que sí que han entrat en el món digital i
l’entenen...
És cert, però tot i això, els nostres fills no ens
reconeixen, perquè els usos que fem d’aquesta
tecnologia no són els mateixos que els seus. Els
nostres fills la utilitzen per a l’oci, per trobar-se,
per parlar; nosaltres la fem servir més per a la
feina, per a activitats més utilitàries... Crec que
una bona manera per arribar-la a compartir és
que ens intentem relacionar amb els nostres fills
i filles també a través de les eines digitals.
Creus que les xarxes són una eina que pot
perjudicar l’educació dels nostres fills i filles?

I tant que no! Crec que, com tot, s’ha d’aprendre
a utilitzar i això depèn de l’educació i la formació que donis als teus fills. Pe a mi, les xarxes
socials són un més dels espais públics, i la gent
s’hi comporta de la mateixa manera que ho
faria en una plaça o en un cafè. Un exemple
entenedor: a les llibreries hi ha tota mena de
llibres i, també, revistes pornogràfiques. No
per això prohibiràs als teus fills que entrin en
una llibreria: escolliran els llibres segons els
hagis educat.
I què hem de fer per aconseguir que els
nostres fills facin una bona utilització de
la xarxa?
Crec que el primer que han de fer és aprendre a
utilitzar-la també com a eina d’estudi, de recerca, d’investigació, no només per a l’oci.
I a les escoles, quin paper creus que hi tenen, els professors i professores?
No confio en el fet que els mestres, ara mateix,
siguin capaços de transmetre aquesta educació
digital, perquè crec que és molt difícil que un
col·lectiu tan gran (a Catalunya hi ha més de
60.000 mestres) sigui capaç de pujar a un tren
que va en marxa i a gran velocitat. Això no vol
dir que no hagin de fer l’esforç de reciclar-se i
posar-se al dia. Penso que el més raonable seria
que d’aquí a 5 o 6 anys s’hagués incorporat el
pensament digital a l’ensenyament. Fer-ho amb
més temps, seria intolerable.
Què en penses dels ordinadors a les escoles, del fet que cada alumne tingui un
ordinador?
Per a mi era molt bona cosa, perquè forçava la
situació i obligava els educadors a espavilar-se.
Les situacions de canvi no poden ser còmodes;
s’ha de provocar i tenir un ordinador per a cada
nen. Ara, als que no estan disposats a fer el canvi, els ha desaparegut la pressió.
En resum, quina importància dónes a la
tecnologia digital a la teva vida?
La capa digital a mi em fa millor. És un recurs
més que tinc, que combinat amb altres recursos em millora: en la feina, en els viatges, en els
estudis, en les relacions..., és una dimensió que
m’enriqueix

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

Podeu escoltar la conferència íntegra de Genís Roca a
l’apartat Viure/Educació de www.elprat.cat

“Les xarxes socials
no són res més que
la tecnologia al servei
del grup. Les xarxes
han obert la porta
a tenir contacte
humà salvant les
distàncies i el temps”

“Penso que el més
raonable seria que
d’aquí a 5 o 6 anys
s’hagués incorporat
el pensament digital
a l’ensenyament”

“Crec que, com tot,
s’ha d’aprendre
a utilitzar i això
depèn de l’educació
i la formació que
donis als teus fills”
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UN 14% MÉS D’OFERTA

Aquest curs l’oferta és de 1.002
places, mentre que el curs
passat era de 880, és a dir,
s’ha produït un increment del 14%

MENYS LLISTA D’ESPERA

L’increment de l’oferta ha
reduït de manera important
la llista d’espera per als cursos
de natació municipals

Curset de natació a la piscina del CEM Estruch

Creix l’oferta de cursets de natació
La reducció de l’horari escolar permet a l’Ajuntament ampliar el nombre de places
EL PRAT
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Els cursets de natació per a nadons, infants i adults que organitza l’Ajuntament
a les piscines municipals (Estruch, Sagnier i Fondo d’en Peixo) han ampliat el
nombre de places, tot reduint força la
llista d’espera.

Aquest increment ha estat possible per la reducció de l’horari lectiu
en la gran majoria d’escoles del Prat,
que enlloc d’acabar a les 17 h, com en
els darrers anys, ara ho fan mitja hora
abans. Això ha permès que els infants

puguin acudir abans als cursets de natació, que han adaptat els horaris a la
nova situació.
El curs passat l’oferta era de 880 places, i actualment és de 1.002, és a dir, un
14% superior

❧

La petanca local confirma
que la unión hace la fuerza
Por primera vez, todos los clubes de la ciudad se unieron para celebrar conjuntamente
el Open Internacional de Petanca Ciutat del Prat - Memorial Antonio Martín

Los torneos y melés
de petanca que se
organizan en El Prat,
sobre todo los fines
de semana, mueven
a mucha gente
alrededor de los
clubes de la Casa de
Aragón, Consuegra,
Marina - Llevant,
Prat y San Damián
- Cooperativa del Peix.
Para dotar
de dinamismo
y empuje a la
competición,
todos los clubes,
con el apoyo del
Ayuntamiento de
El Prat, decidieron
llevar adelante de
forma conjunta el
Open Internacional
de Petanca Ciutat
del Prat - Memorial
Antonio Martín.
El 12 de octubre, los
El alcalde, Lluís Tejedor, junto con representantes de los clubes de petanca de El Prat.
jardines de la Ribera
fueron el escenario
de este abierto
El Open se convirtió en un éxito de
de petanca, que llegaba a la 31ª edición.
Juego muy
participación, con la presencia de camLlegar a un consenso no ha sido fácil,
popular
peones de Europa y del mundo de pepero sí satisfactorio el resultado final,
tanca. Este deporte lucha por romper
como explica el presidente del Club PeEn El Prat hay más de 250 personas
algunos estereotipos y apuesta por una
tanca Prat, Jesús Pérez: “Hemos unido tofederadas en petanca, a los que
petanca cada vez más reglamentada
dos los torneos que se hacían en El Prat
hay que sumar la gran cantidad
y con la participación de las mujeres y
en uno solo. Estamos muy satisfechos.
de aficionados y aficionadas que
jóvenes, encargados de continuar con
Cada uno aportó su grano de arena”.
juegan habitualmente sin otro fin
la larga tradición petanquista que tiene
José Manuel Bautista, presidente del
que pasar un buen rato. La petanca,
nuestra ciudad
Club Petanca Marina – Llevant, consideoriginaria del sur de Francia,
ra que “a nosotros, que no habíamos orsiempre ha sido muy practicada
[ José David Muñoz ]
ganizado un evento como éste, nos ha
en El Prat, y la presencia de cinco
sorprendido ver lo bien que nos hemos
clubes activos así lo certifica.
entendido todos los clubes”.
Video en www.elprat.tv

❧
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LLIGA CATALANA 		
DE LEB PLATA
El primer equip
del Club Bàsquet Prat
ha aconseguit fer-se
amb el títol de campió
de la Lliga Catalana
de la categoria LEB
Plata, després
de guanyar a l’Andorra
i al FC Barcelona B.
Amb aquest triomf,
el CB Prat inicia de
la millor manera la
temporada 2011-2012.
El conjunt entrenat per
Carles Duran té el repte
de tornar a repetir
el play-off d’ascens
a la lliga LEB Or.

EL MILLOR SKATE AL PRAT
Els jardins de la Ribera van
ser l’escenari de la quarta
edició de Chickens Love
Skateboarding, el festival
de monopatins del Prat.
Al llarg de tot el dia, es van
citar patinadors de primer
nivell, tant en menors de 16
anys (amb podi plenament
pratenc) com en adults.
A part de la competició
de monopatins, també
es va poder participar en
la customització de taules
de patinatge i d’un concert
organitzat per La Capsa.
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volei

CAMPIONAT DE NATACIÓ

El Club Volei Prat ja ha començat
la lliga 2011-2012. Els diversos equips
de l’entitat es preparen per poder
tenir una temporada sense ensurts.

El Club Natació Prat ja ha començat la temporada 2011-2012. L’entitat,
que té seu a la piscina del CEM Fondo d’en Peixo, va celebrar el primer
campionat de la temporada el passat 8 d’octubre, on els més petits i petites
van poder tastar la competició a les aigües de la piscina pratenca.

flaix esports

BICICLETADA PER LA LLERA DEL LLOBREGAT

EQUIPS DEL CLUB BÀSQUET PRAT

El 9 d’octubre la Diputació de Barcelona va organitzar
la III Bicicletada Popular per la Llera del Riu Llobregat,
amb sortida a Martorell i arribada al parc Nou de la nostra
ciutat, és a dir, uns 34 quilòmetres de recorregut.

El 12 d’octubre, el Club Bàsquet Prat va presentar tots els seus
equips de base al pavelló Joan Busquets del CEM Estruch. La
formació dels més petits, nens i nenes, és el pilar bàsic de l’entitat
de referència en el bàsquet de la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv

EQUIPS DE L’AE PRAT
El 12 d’octubre, l’Associació
Esportiva Prat va presentar
els més de 400 infants
que formen part dels diversos
equips de futbol base
de l’entitat. Des dels promeses
fins els juvenils, els joves
aprenen les tècniques
del futbol al camp del Sagnier.

Vídeo a www.elprat.tv

CURSA PER LA VIDA
El proper 13 de novembre
se celebra una nova edició
de la Cursa per la Vida, una
activitat popular organitzada
per la junta local de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer.
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MÁS
información,
deportes y
actualidad
EL PRAT
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Ondas e Internet
El Prat Ràdio se puede seguir
tanto de manera tradicional, en
el 91.6 de la FM, como a través de
Internet, en www.elpratradio.com

Miembros del equipo de los servicios informativos de El Prat Ràdio, en plena emisión.

Los servicios informativos de El Prat
Ràdio acercan toda la actualidad de El
Prat a la audiencia en sus dos ediciones
de noticias: de lunes a viernes a las 13 h
y a las 19 h el espacio Contrasenyes. El
aumento a una hora de duración desde el 1 de septiembre del Informatiu
Migdia permite tratar con más profundidad la actualidad y ampliar la información deportiva.
El espacio para la reflexión es Contransenyes, de lunes a viernes a las 19 h, con
un repaso a la actualidad de 15 minutos
y tres cuartos de hora de temas diferentes: los lunes, miércoles y viernes, deportes; los martes, Fes Natura; y los jueves,

actualidad local: una vez al mes entrevista al alcalde, Lluís Tejedor, y el resto
de jueves debate con los portavoces de
las fuerzas políticas municipales.
El fin de semana, los deportes son los
protagonistas. Durante toda la temporada deportiva la emisora hace un
exhaustivo seguimiento de la actualidad del deporte local: sábados de 18 a
20.30 h y domingos de 12 a 14.30 hs,
las dos ediciones de El Prat Esports,
con conexiones en directo con los partidos e información del deporte del fin
de semana

❧

[ Oscar Sánchez ]

cinema capri

Comença l’aventura
Tot un clàssic del còmic arriba al cinema
La maqueta d’un vaixell amaga les claus
de la situació d’un tresor amagat. Suficient perquè el jove periodista Tintín,
amb el seu fidel gos Milú, i el rondinaire
capità Haddock es posin en marxa cap
a l’aventura, perseguits pel temible Ivan
Ivanovitch Sakharine.
Un referent de
generacions
El creador belga Georges Remi, que ha
passat a la posteritat amb el nom artístic
d’Hergé, inicià l’any 1930 la publicació
dels àlbums del personatge de Tintín.
En total 24 llibres recullen les aventures
d’aquest jove periodista i detectiu afeccionat i tota la seva colla d’estrafolaris
amics que han estat capaços d’atreure
l’interès de milions de lectors al llarg
dels anys i d’arreu del món. Tot i l’èxit indiscutible, Tintín no ha escapat a les crítiques per alguns dels continguts de les
historietes. Steven Spielberg, director, i
Peter Jackon, productor, es compten en-

algú del
prat
et recomana
un llibre
Lágrimas por
una medalla
[ Tania Lamarca
y Cristina Gallo
[ Ediciones Temas de Hoy
[ Madrid, 2008

tre la munió de seguidors de Tintín i ara
han unit el seu esperit, no menys aventurer i agosarat que el del personatge
de ficció, en la realització d’un film complex i costós.
Grans actors amagats
Las aventuras de Tintín s’ha rodat amb
un innovador sistema que ha ocupat
més de 200 tècnics que han filmat els
més petits moviments dels actors. Per al
rodatge es va construir un estudi només
amb fons blanc i gris amb més de 100
càmeres situades sobre una quadrícula
penjada del sostre per tal de capturar la
totalitat de la volumetria humana. Després s’afegiria, en paraules de Spielberg,
un maquillatge digital als actors i tots els
fons. El resultat és una magnífica animació que sembla viva i uns dibuixos que
cobren vida gracies a Jamie Bell, Daniel
Craig i Andy Serkis, entre d’altres

❧

[ Marga Gómez ]

Las aventuras de Tintín,
el secreto del Unicornio
[ Director: Steven Spielberg
[ Guió: Steven Moffat, Edgard Wright, Joe Cornish
[ Fotografia: Janusz Kaminski
[ Producció: Peter Jackson,
Steven Spielberg, Kathleen Kennedy
[ Música: John Williams
[ Muntatge: Michael Kahn
[ Intérprets: Jamie Bell, Daniel Craig,
Andy Serkis, Simon Pegg, Nick Frost
[ http://www.tintin.com/

“Jocs Olímpics d’Atlanta,’96.
L’equip espanyol de gimnàstica
rítmica aconsegueix la medalla
d’or. Tania Lamarca, integrant
d’aquest equip, ens explica
la seva experiència, l’abans
i el després de l’esport d’elit.
Després d’aquesta medalla hi
va haver oblit, ingratituds
i ràbia. Un bon
exemple de
superació i
esforç que
ens demostra
que lluitant
s’aconsegueix
tot allò que un
es proposa.”

❧

[ Santos Cuesta, cap de colla
de l’Associació Gegantera
Recreativa del Prat ]
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L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona, ha portat a
terme una campanya d’inspecció informativa adreçada als establiments que es
dediquen a la venda d’electrodomèstics.

Fixem-nos
en l’etiqueta
ENERGÈTICA

EL PRAT
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[ Normativa. L’objectiu de la campanya ha estat comprovar el compliment de
la normativa pel que respecta als drets
mínims de les persones consumidores i
usuàries.
[ Electrodomèstics. Els establiments de venda d’electrodomèstics
han de tenir a la vista del públic la informació referent a l’horari comercial, els
preus de les mercaderies i el rètol anunciador de fulls oficials de reclamació/denúncia. També han de lliurar el tiquet o
factura i l’etiqueta energètica.
[ L’etiqueta energètica és la fitxa
informativa que han de tenir tots els
electrodomèstics destinats a la venda i
que facilita dades referents al consum
d’energia de l’aparell. Frigorífics, rentadores, rentavaixelles, forns, làmpades, escalfadors d’aigua i aparells d’aire condicionat han d’anar acompanyats d’una fitxa
d’eficiència energètica. Si a l’aparell consta la lletra A significa que és més eficient i
si consta la lletra G és menys eficient.
[ Campanya. L’avaluació final de la
campanya ha estat molt positiva ja que

Un frigorífic amb l’etiqueta A d’eficiència energètica.

la majoria compleixen amb la normativa que regula el sector i, els que constaten alguna anomalia, o s’ha corregit al
moment o han adquirit el compromís
d’adaptació a la legislació

❧

Més informació: omic@elprat.cat

LES NOSTRES entitats

Club de Futbol
Unificación Prat
[ CEM Julio Méndez
[ Tel: 933 791 546

L

a Unificación Prat
treballa pel foment
del futbol femení
a la ciutat. El repte
principal és el
de poder formar
una base de noies
futbolistes que
puguin donar el salt
al primer equip.

EL PRAT

Les noies de la Unificación Prat, un exemple d’il·lusió i compromís.
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El futbol femení pratenc,
a la recerca de l’excel·lència

novembre

El primer equip femení de la Unificación Prat juga a la
categoria Preferent, el màxim nivell a Catalunya
Des de fa uns quants anys, el futbol femení al Prat ha esdevingut protagonista
de l’actualitat esportiva. Primer dins el
marc de l’Associació Esportiva Prat i, des
de fa uns anys, amb la Unificación Prat.
La trajectòria esportiva d’aquest equip,
format per noies pratenques amants del
futbol, ha anat cap amunt temporada
rere temporada.
Enguany, i fruit de la reestructuració
de categories i el bon paper fet la campanya anterior, la Unificación Prat juga
a la Preferent, la máxima categoria catalana de futbol femení. Tot i ser una
temporada dura, amb rivals de molta
entitat i nivell, la il•lusió de les noies i el

cos tècnic és palpable. L’entrenador de
l’equip, Albert Romero, explica: “són 24
noies, però també hi ha el cos tècnic i
tota la feina que s’ha vist anteriorment
també feta per persones com Pedro
García i pel president de l’entitat Gregorio Benedí. Les fitxes de dones que
juguen al futbol s’han duplicat, gairebé,
en els darrers tres anys”.
Calen patrocinadors
L’entitat treballa en la recerca de patrocinadors que demostrin la seva aposta
pel futbol femení. “No oblidem que passegem el nom del Prat arreu de Catalunya” afegeix Romero.

Després de consolidar aquest equip, ara
el club treballa per fomentar la formació
del futbol base per a nenes. Segons Romero, la intenció és poder crear un equip
de base “que permeti continuar amb l’a–
portació de més jugadores que practiquin
el futbol al Prat. Totes seran ben rebudes”.
Si voleu participar i formar part d’aquest
projecte podeu passar pel CEM Julio Méndez i veure els partits que els diumenges
al migdia juga l’equip. I també seguir el
twitter @unipratfemenino

❧

[ José David Muñoz ]
Vídeo a www.elprat.tv
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