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Un moment
de la
dinamització
al Centre
Cívic Jardins
de la Pau.
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Pratilleure. La festa de les entitats de lleure
es va celebrar el dissabte 5 de novembre als jardins de
la Pau. Les entitats del lleure de la ciutat van organitzar
una festa oberta a tots els infants del Prat, amb tallers
i activitats lúdiques, l’animació de les Globusinas i una
traca final dels Diables del Prat. El Centre Cívic Jardins
de la Pau va acollir l’estrena d’un audiovisual sobre
l’educació en el lleure al Prat, en què tots i totes
les protagonistes (educadors/es, pares i mares,
infants i joves)
EDUCACIÓ I VALORS
expliquen quina és
la peculiaritat d’aquest
Les entitats de lleure
tipus d’oci, els valors
de la ciutat transmeten
que s’hi promouen,
valors a través de
les activitats que fan
l’educació no formal
i què aporta
als infants i joves
a cadascú participar
en un moviment
com aquest.
Trobareu el vídeo a www.joves.cat.prat

❧

Expectació
a la platja
del Prat
davant
una de les
tortugues que
s’encaminava
cap al mar.
A sota,
l’alcalde,
Lluís Tejedor,
col·laborant en
l’alliberament
d’una tortuga.
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Les tortugues

han tornat a casa. Entre
1.500 i 2.000 persones, moltes d’elles infants, es van
aplegar el matí de dissabte 22 d’octubre a la platja
del Prat amb motiu de l’alliberament de set tortugues
babaues a càrrec del CRAM (Centre de Recuperació
d’Animals Marins). Durant tot el matí el CRAM
va organitzar diverses activitats per conscienciar sobre
la importància de conèixer el nostre entorn i aprendre
a valorar-lo per conservar-lo (tallers, figures de sorra,
neteja del fons marí,
PRIMERA VEGADA AL PRAT
exposició...).
El “Torna a casa” s’ha fet
Les tortugues
enguany per primera
alliberades durant
vegada al Prat, ja que
l’activitat “Torna a casa”
abans es feia al Maresme,
van ser rescatades
on estava ubicat el CRAM
del mar quan es
trobaven ferides
i posteriorment
recuperades a les instal·lacions del CRAM
al nostre municipi. Vídeo a www.elprat.tv

❧
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A

quests dies estem celebrant els 25 anys del centre municipal d’informació per a la joventut, El Lloro (un nom
peculiar), que ja forma part de la memòria de molts joves del Prat. Són dies de celebració, però també de
reflexió sobre tots els aspectes que conformen la vida de la gent jove, de la nostra ciutat i d’arreu.
Avui, ens trobem en una situació de les més difícils dels darrers temps: un atur que castiga més del 40% dels

És clar que com a

nois i noies menors de 35 anys, una confusió global que fa trontollar idees, ideologies i valors; uns canvis

Ajuntament hem de tenir

socials profunds que capgiren moltes certeses i que obren la porta a noves maneres de viure i de relacionar-se.

molt present aquesta
situació i fer costat, en la

També és un temps en què una part de la joventut està molt preparada, amb un nivell d’estudis i de coneixe-

mesura que sigui possible,

ments com mai s’ha tingut al nostre país; i, malauradament, una altra part, per raons diverses, no ha adquirit

a la joventut pratenca en

els coneixements necessaris per competir professionalment. Aquesta situació de dualitat és una realitat que

el terreny de la informació

ens ha de preocupar i que ens emplaça a treballar amb iniciatives i recursos per corregir-la i superar-la.

i l’assessorament.

L’equipament El Lloro i els seus professionals s’esforcen per ser útils a la joventut pratenca, una joventut
en qui confio plenament i a la qual, des de l’Ajuntament, com a institució més propera, hem d’oferir tot
l’assessorament i l’acompanyament que sigui possible i que necessitin. Ells i elles són el nostre present, però
sobretot, són el nostre futur, un gran futur.

Confiem en la nostra gent jove
Lluís Tejedor
L’alcalde

E

stamos celebrando los 25 años del centro municipal de información para la juventud, El Lloro (un nombre peculiar), que ya forma parte de la memoria de muchos jóvenes de El Prat. Son días de celebración, pero también de
reflexión sobre todos los aspectos que conforman la vida de la gente joven, de nuestra ciudad y de todas partes.
Hoy, nos encontramos en una situación de las más difíciles de los últimos tiempos: un paro que castiga a más

Está claro que como

del 40% de los chicos y chicas menores de 35 años; una confusión global que hace tambalear ideas, ideolo-

Ayuntamiento debemos

gías y valores; unas transformaciones sociales profundas que cambian muchas certezas y que abren la puerta

tener muy presente esta

a nuevas maneras de vivir y de relacionarse.

situación y apoyar, en
la medida de lo posible,

También es un tiempo en que una parte de la juventud está muy preparada, con un nivel de estudios y de cono-

a la juventud pratense en

cimientos como nunca se ha tenido en nuestro país y, desgraciadamente, otra parte, por razones diversas, no ha

el terreno de la información

adquirido los conocimientos necesarios para competir profesionalmente. Esta situación de dualidad es una rea-

y el asesoramiento.

lidad que nos debe preocupar y que nos emplaza a trabajar con iniciativas y recursos para corregirla y superarla
El equipamiento El Lloro y sus profesionales se esfuerzan por ser útiles a la juventud pratense, una juventud
en quien confío plenamente y a la que, desde el Ayuntamiento, como institución más cercana, hemos de
ofrecer todo el asesoramiento y el acompañamiento que sea posible y que necesiten. Ellos y ellas son nuestro
presente, pero sobre todo, son nuestro futuro, un gran futuro.
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Les 4 claus
[1]
El 26 de setembre del 1986,
coincidint amb la Festa
Major, es va inaugurar
el Centre Municipal
d’Informació Juvenil El Lloro.

[2]
“Busco feina”, “no sé
què estudiar”, “vull marxar
a l’estranger “, “vull fer-me
una prova d’embaràs...”
preguntes que es repeteixen,
i a les quals El Lloro
continua donant resposta.

[3]
Fins el 30 de març de 2012
podrem visitar l’exposició
“25 anys d’El Lloro”,
a la seu del servei.

[4]
El Servei d’Informació Juvenil
està present a Internet,
a www.joves.prat.cat
i a les xarxes socials com
(Facebook, Twitter, Youtube,
Flickr i Google +).

El Lloro, el servei
d’informació
juvenil del Prat,
fa 25 anys

E

l 26 de setembre del 1986, coincidint
amb la Festa Major, es va inaugurar el
Centre Municipal d’Informació Juvenil
El Lloro. Han estat vint i cinc anys de
polítiques de joventut pel jovent de la
ciutat, un quart de segle on el servei
“s’ha fet gran” acompanyant i creixent
amb diferents generacions de pratencs
i pratenques, però on les temàtiques
d’informació i les necessitats dels i les
joves tenen moltes semblances: “busco
feina”, “no sé què estudiar”, “vull marxar
a l’estranger per aprendre idiomes”, “vull

fer-me una prova d’embaràs...” preguntes que es repeteixen, i a les quals El Lloro continua donant resposta.
Diferents equipaments,
diferents períodes
Diferents espais han estat la seu del
servei. El primer El Lloro va estar ubicat
a la planta baixa del que aleshores era
el Casal de Cultura, amb poc més que
una taula, un informador i una màquina
d’escriure. Eren uns altres temps, època d’estètiques juvenils ben diferents:
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els punks, els mods, els rockers... També
existia “la mili” i El Lloro ajudava a fer la
gestió per ser objector de consciència.
Van ser anys de molta efervescència,
d’experimentació, de creació, de generació de col·lectius i associacions..., i
molts d’aquests moments es van vehicular a través del servei.
Va ser poc després, l’any 1990, quan va
néixer el SISA, Servei d’Informació sobre
Sexualitat i Anticoncepció, un dels primers de Catalunya i un dels serveis més
consolidats actualment.
El 1995 s’inaugura La Capsa, Centre de
Cultura Contemporània, l’equipament
que donava resposta a tot aquell univers

Aspecte de l’exposició sobre els 25 anys.

Reptes de futur
d’El Lloro
[ Treballar per l’autonomia
dels i les joves
[ Oferir recursos
[ Dialogar per donar
una resposta útil
a les necessitats
[ Informar de forma
entenedora
[ Continuar generant
eines per a l’emancipació
[ Estar al costat
dels i les joves

de joves actius que necessitaven espais
on desenvolupar les seves idees. El Lloro tenia un nou lloc al costat del jovent.
Va ser una època de grans canvis, de
l’arribada d’Internet, de l’Hotel d’Entitats,
de convertir El Lloro d’un espai a un servei, descentralitzant la seva tasca informativa als instituts, als centres cívics, als
poliesportius, als llocs on estaven els joves i poder oferir-los els recursos existents
de forma integral en matèria d’ocupació,
educació, salut, habitatge, etc.
Finalment, el 19 de febrer del 2010 El
Lloro rep una nova empenta amb la inau–
guració d’un equipament propi i noves
assessories especialitzades en matèria

Viatge de joves al Marroc, organitzat per El Lloro l’any 1986.

d’educació, ocupació, habitatge, orientació personal i el SISA.
Amb el nou El Lloro, Serveis de Joventut, neix una nova dimensió: Joves.
Prat, la versió virtual d’un projecte que
continua apostant per la proximitat, per
l’actualitat, pel boca-orella entre els i les
joves, per estar on ells i elles estan.
Exposició sobre
la història del servei
Fins el 30 de març de 2012 podrem visitar l’exposició “25 anys d’El Lloro”, un homenatge a tots els regidors/es, tècnics/
ques, informadors/es i joves que han
generat la història del servei.

La mostra, que es presenta a l’equipa–
ment El Lloro, Serveis de Joventut, fa
un viatge en el temps per entendre
d’on venim, què som i què volem en
un futur. A la planta baixa, es mostra el
present i s’interroga pel futur, amb una
instal·lació on es poden aportar idees,
inquietuds i desitjos pel futur de les accions a realitzar pel jovent del municipi.
Les escales de l’edifici dibuixen una
línia del temps on visitar fotos, actes i
cartells de cada any fins als orígens l’any
1986. A la segona planta, es troba part de
la seva història a partir de les diferents
ubicacions per les quals ha passat al llarg
de la seva vida: El Casal de Cultura (actual

Centre Cultural Torre Balcells), La Capsa], i
la presentació d’un vídeo

❧

Joves.Prat
Amb aquests 25 anys, El Lloro demostra
que segueix estant al costat, acompanyant
i recolzant la persona jove durant aquest
període de la seva vida. El Lloro s’adapta
als temps, a les formes de comunicar, i es
renova constantment. El Servei d’Informació
Juvenil està present a la Internet, a
www.joves.prat.cat i a les xarxes socials com
(Facebook, Twitter, Youtube, Flickr i Google +).

Lluís Tejedor, amb la primera regidora de Joventut,
Dolors Siles, i l’actual, Anna Martín Cuello
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Dia de la inauguració d’El Lloro, amb l’alcalde, Lluís Tejedor, i la regidora de Joventut, Dolors Siles.

Festa de celebració
Per commemorar aquest 25è
aniversari, el divendres 4 de novembre
es va fer un concert per rememorar
antics moments de la música local
i artistes de l’escena musical actual:
des del grup Turistas (foto) fins a músics
com Xavi Ribas i joves compositors
com Albufera i Eli Martín, sorgits
del Projecte Cocoon, un treball de
La Capsa] de recolzament a nous musics
de la ciutat. El concert, que s’havia de
fer als jardins de Torre Muntadas, es va
traslladar, per la pluja, al Torre Balcells,
justament on va néixer El Lloro.

Xavier Giménez, primer informador d’El Lloro.

11

José García Pérez

Jordi Gili i Farrés
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Hat-trick de CiU

Aprobado el PAM

Amb les eleccions generals s’ha tancat un
cicle electoral, que iniciàvem fa un any amb les eleccions al
Parlament de Catalunya, les municipal del maig i aquestes. En
les tres ocasions, CiU ha aconseguir ser per primera vegada la
força més votada a Catalunya. Aquest fet recolza la feina que,
amb moltes dificultats, està fent el Govern de la Generalitat.

En el pasado pleno se aprobó el Plan
de Actuación Municipal (PAM), el documento que recoge
las líneas estratégicas en las que basar el trabajo,
y los proyectos del equipo de gobierno para los cuatro años
de un mandato situado en un contexto económico difícil.
Es el resultado de la priorización de las propuestas
de los programas electorales de los dos partidos
en el gobierno local, PSC e IC-V. Es un instrumento útil
que significa rigor, compromiso y transparencia, y flexible
para poder abordar las circunstancias que vivimos.

Aquí al Prat, 4.675 ciutadans/es ens han fet
confiança en aquestes darreres eleccions i els volem donar
les gràcies per el seu vot, que ens ha permès augmentar en
quasi un 50% el percentatge de vot respecte al 2008. Malgrat
l’àmplia majoria del PP, els 16 diputats de CiU treballaran
tenaçment per aconseguir el pacte fiscal per a Catalunya.
L’activitat municipal continua i ara
estem en procés d’aprovació de les ordenances fiscals
per a 2012 i el nostre grup ha proposat un parell de
modificacions: A - Supressió temporal de la taxa per la
recollida de residus comercials, per ajudar al comerç i
petits empresaris de la ciutat. B- Ampliació fins als 22 anys
de la tarifa reduïda per a les instal·lacions esportives.
En relació al pressupost pel 2012 proposarem,
entre altres, la reducció de la despesa en revistes,
fulletons i altres elements de l’excesiva propaganda
municipal. Proposarem la supressió de les revistes
sectorials (Promoció Econòmica, Gent Gran, Agenda
cultural...) i que aquestes informacions s’incloguin en el
web municipal i a la revista El Prat, amb un màxim d’11
números anuals, incloent-hi Festa Major i Fira Avícola.

En estos momentos complejos, en los que
es necesario el esfuerzo de todos para aportar alternativas,
es cuando el PP se instala, también en El Prat, en el desprecio
por cualquier propuesta, en la demagogia de ofrecer más
por menos y en hacer titulares de prensa sobre iniciativas
que ya se están llevando a la práctica como si fuesen novedosas,
con el único objetivo de obtener rentabilidad electoral.
Nuestra preocupación fundamental es velar
por mantener la cohesión social, la convivencia y los servicios
públicos para evitar una fractura social que es terreno
abonado para las injusticias y para la consolidación
de las diferencias entre personas; y hacerlo con propuestas
que permitan afrontar los retos y las consecuencias más graves
de la crisis. Una crisis que no debe servir para justificarlo todo,
porque siendo necesarios ajustes, éstos no pueden hacerse
de manera indiscriminada; los recortes que ahora
se aplican suponen afectar la calidad de las prestaciones
que recibimos y afecta a los más vulnerables, a los más
enfermos y a los que necesitan más ayuda para salir adelante.

També proposarem una dràstica reducció
de la innecessària despesa publicitària d’Aigües del Prat o
l’estalvi energètic en l’enllumenat públic, que sigui dit de
passada, ja se n’ha fet la inversió, però encara no s’aplica.

En tiempos de incertidumbre, en los que todo
se consume i cambia rápidamente, es necesario que utilicemos
la inteligencia colectiva y pongamos en valor la responsabilidad.

www.ciuelprat.cat

http://elprat.socialistes.cat/

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Rafael Duarte Molina

Gracias

Azul oscuro, casi negro

Hemos ganado las elecciones. Hemos obtenido
el mejor resultado de la historia del Partido Popular. Los
españoles han apostado claramente por un cambio de gobierno.
Mariano Rajoy gobernará para todos. Nuestro único enemigo
es la crisis económica, el desempleo, la deuda y el déficit.
Vamos a impulsar un gobierno serio y responsable en el
que poder confiar. Necesitamos combatir el desempleo
que hoy sufren cinco millones de españoles, de ellos más
de setecientos mil en Cataluña y casi seis mil en El Prat.

Desalentador panorama para la izquierda
el que ha resultado de las recientes Elecciones Generales.
La abultada victoria del PP y el también importante
resultado de CiU en Catalunya hacen presagiar
un futuro poco alentador para las ideas progresistas.

Mariano Rajoy quiere que la moderación y el sentido común
vuelvan a ser el eje de la vida política española. El Presidente
del Gobierno está convencido de que los problemas de España
tienen solución y de que los españoles tenemos futuro.
Hemos ganado las elecciones con un programa
de gobierno contra la resignación. Un programa para
crecer y generar empleo, para apoyar a nuestras empresas,
y garantizar la educación, la sanidad y las pensiones de
nuestros mayores. Trabajaremos para hacer de España un
país más próspero y más justo, que sea respetado y admirado.
Costará mucho trabajo y sacrificio, pero saldremos adelante.
Aprovecho estas líneas para agradecer el apoyo
a los casi siete mil pratenses que han apostado por el
cambio que lideraba el Partido Popular. Siete mil personas
que han permitido que yo siga defendiendo los intereses de
El Prat en el Congreso de los Diputados. Siete mil pratenses
que han aportado su granito de arena por el cambio.

Es de esperar que los recortes
de servicios a los que hemos asistido en estos últimos
meses se agraven e intensifiquen durante los próximos años.
Este es un momento en el que las fuerzas políticas deben hacer
un análisis sereno de las elecciones para extraer conclusiones
para su futura acción política. En especial el PSOE que,
a pesar de su importantísimo descenso electoral,
conserva el papel de primer partido de la oposición y,
por ello, tiene que tener un papel relevante en la barrera
que todas las fuerzas de izquierda tenemos que alzar
ante la previsible avalancha de políticas conservadoras
que el nuevo gobierno del PP pondrá en marcha.
El buen resultado de ICV-EUiA
en Catalunya, especialmente en El Prat, donde
hemos doblado tanto el número de votos como
el porcentaje obtenido, y de IU en el conjunto
del Estado, son motivo de satisfacción agridulce
que no nos hace olvidar el contexto general.
Pero al menos asegura que en el Congreso
el azul oscuro imperante tendrá un nítido contrapunto.

Me pongo a disposición de todas las fuerzas políticas
de El Prat para consensuar proyectos que mejoren el progreso
de nuestra ciudad. Voy a “barrer para casa” a lo largo de los
próximos años. Voy a tener muy presente a mi pueblo en mis
responsabilidades de ámbito nacional. Ese es mi compromiso.

En cualquier caso, la situación económica
en la que estamos inmersos supone un importante reto
para todas las fuerzas del arco parlamentario, tanto
las del gobierno como las de la oposición. La ciudadanía
espera respuestas y soluciones a sus problemas y
a ellos deben dedicar todos los esfuerzos aquellos
que, en un papel u otro, han sido elegidos.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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APLEC DE LA TARTANA
El tradicional Aplec
de la Tartana ha celebrat
aquest novembre
la seva catorzena edició,
amb La Ricarda com
a epicentre. Desfilada
de tartanes, sardanes,
balls tradicionals
pratencs, dinar
de germanor...
Vídeo a www.elprat.tv

DIA DE LA BIBLIOTECA
El passat 24 d’octubre,
la Biblioteca Antonio
Martin del Cèntric
va acollir la celebració
del Dia de la Biblioteca.
L’acte, al qual va assistir
un nodrit grup
de professionals
de la biblioteconomia,
va incloure
una conferència
de l’arquitecte
Josep M. Miró.
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JORNADA SOBRE
EL MEDI NATURAL
Els passats 21 i 22
d’octubre, la Institució
Catalana d’Història
Natural va celebrar
al Cèntric una Jornada
sobre recerca
i conservació del medi
natural. Onze ponències
d’investigadors
i gestors d’espais
naturals i una visita als
espais naturals del Prat
van centrar l’atenció
de la seixantena
de participants.

vida pratenca

AJUNTAMENT ROSA

SIRI HUSTVEDT AL CÈNTRIC

El 19 d’octubre a la tarda, entre altes activitats,
la façana de la Casa de la Vila es va il·luminar de color rosa
amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama,
com a suport a les dones que pateixen la malaltia.

El 15 d’octubre, la reconeguda novel·lista nordamericana
Siri Hustvedt va presentar el seu darrer llibre,
“L’estiu sense homes”, a Catalunya, i va triar
el Cèntric de la nostra ciutat per fer-ho.

RENOVACIÓ DEL
CONSELL DELS INFANTS
El Consell dels Infants del Prat
ha renovat la meitat dels seus
membres. Són nens i nenes
que recullen el testimoni
de consellers i conselleres
que han format part d’aquest
òrgan de participació durant
els dos darrers anys. El relleu
s’ha formalitzat a la Sala
de Plens de la Casa de la Vila.
Vídeo a www.elprat.tv

PRATENC CENTENARI
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor,
i la regidora de Serveis Socials,
Margarita García, van visitar
el 10 de novembre a Cándido
Domínguez Amado, que viu
a la Carretera de la Marina,
amb motiu del seu centenari.
El senyor Domínguez va néixer
el 9 de novembre de 1911.
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La reurbanització de la pl. de Catalunya és una de les obres destacades incloses en el PAM.

El Prat aprova el Programa
16
d’Actuació Municipal 2011-15

EL PRAT

desembre

11

El PAM recull les línies estratègiques d’actuació i els projectes del govern municipal
per a aquest mandat, centrades en mantenir la xarxa de serveis a les persones
El Ple municipal de novembre ha aprovat el Programa d’Actuació Municipal
(PAM) per al present mandat, de 2011
a 2015. En el context de crisi actual,
el PAM del Prat prioritza el manteniment de la xarxa de suport social que
depèn de l’Ajuntament, especialment
per a aquelles persones que més ho
necessiten. Així mateix, insta la resta
d’administracions a complir els compromisos adquirits en l’àmbit social i de
serveis amb la nostra població. Una altra
prioritat del PAM és invertir en la mesura del possible en aquells projectes que
incrementin les possibilitats d’ocupació
de les persones aturades i que millorin
les condicions i la qualitat de vida a la
ciutat i la cohesió social.

El Prat de les persones
L’Ajuntament incrementarà els recursos per al desplegament de les lleis de
dependència i de serveis socials, i desenvoluparà les propostes del Pla Local
d’Inclusió. També rebran més recursos

Document complet
Podeu llegir el document complet
del PAM 2011 – 2015 a l’apartat
Ajuntament / Programa d’Actuació
Municipal de la web www.elprat.
cat. També trobareu un vídeo
sobre el PAM a www.elprat.tv

els programes de formació i ocupabilitat com a eines contra l’atur.
En l’àmbit de la salut es prioritzarà
la finalització de les obres del Centre
d’urgències de 24 hores (CUAP) al CAP
Disset de Setembre i de l’ampliació del
CAP Doctor Pujol i Capsada.
També es treballarà per acordar amb
la Generalitat la construcció d’una nova
residència per a la gent gran al Prat Sud
i d’una nova escola a la ciutat.
La ciutat
En l’àmbit urbanístic destaquen les
obres vinculades a les estacions del
metro, com les reurbanitzacions de la
pl. de Catalunya i de l’av. de la Verge de
Montserrat, a la zona de l’Estruch. Tam-

PRIMER, LES PERSONES

El manteniment de la xarxa
de serveis de suport social
és la prioritat de l’Ajuntament
per als propers quatre anys

AUSTERITAT I RIGOR

En l’actual context
de crisi, els criteris
de gestió econòmica seguiran
sent la proximitat,el rigor,
l’austeritat i la transparència
QUALITAT DE VIDA

Les inversions municipals han
de prioritzar projectes que
millorin el benestar i la qualitat
de vida de la gent del Prat
La potenciació de la formació professional és estratègica per a millorar l’ocupabilitat del nostre jovent.
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Els serveis municipals a la ciutadania, com els que acullen Les Cases d’en Puig, són una prioritat.

bé es preveu la il·luminació del camí de
la platja fins al Cementiri del Sud.
L’execució, concertada amb AENA, del
Parc Litoral ha de fer compatibles els diversos usos i el manteniment del caràcter singular de la pineda i la platja amb
el seu ús social.
Pel que fa als equipaments, la rehabilitació de La Capsa i la creació d’una esco-

la municipal de música a Torre Balcells
són dues de les actuacions previstes.
Es reforçarà la borsa de lloguer
d’habitatges i, en funció de l’evolució
que segueixi el sector immobiliari, es
començaran a fer les primeres actuacions de construccions d’habitatges
en les noves zones de desenvolupament urbà.

Les finances municipals
Per poder seguir prestant els serveis
essencials a la ciutadania, especialment en els àmbits relacionats amb
la cohesió social, el PAM també inclou
un Programa d’actuació econòmica,
que contempla una sèrie de mesures
que l’Ajuntament adoptarà en aquest
mandat per mantenir l’equilibri de les
finances públiques, com la reducció de
l’endeutament en un 25%, la redistribució i estabilització de la plantilla municipal, la renegociació dels contractes
de serveis i la reducció de la despesa en
serveis sense contingut social

❧
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Les eleccions generals es van celebrar el diumenge 20 de novembre.

Eleccions generals al Prat:
18
resultats i participació
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El PSC va ser el partit més votat a la ciutat, malgrat patir una forta davallada.
La participació va ser del 67,36 %, més de 3 punts inferior a la de 2008
El 20 de novembre passat es van celebrar a tot Espanya eleccions a Corts Generals. En l’àmbit del municipi del Prat
de Llobregat, la força política més votada va resultat el Partit dels Socialistes
de Catalunya PSC- PSOE, que va obtenir

12.264 vots i un 38,86% dels sufragis
(l’any 2008 va obtenir 19.747 vots i un
58,50% dels vots, fet que suposa un descens de gairebé 20 punts percentuals).
Com fa tres anys, la segona força més
votada al Prat va tornar a ser el PP, amb

6.958 vots i el 22,05% dels sufragis, millorant així els seus resultats de fa tres anys,
quan va obtenir 5.825 vots i un 17,26%
de suport. El regidor pratenc Antonio Gallego ha revalidat, per tant, la seva acta de
diputat al Congrés de Madrid.

Percentatge de vot

Aspectes
destacats

(Comparativa amb les eleccions generals de 2008)
58,5

[En percentatge, la força política
amb representació municipal que
va experimentar un creixement
més gran al Prat va ser ICV-EUiA,
que va doblar el seu suport.

Participació: 67,36%

[ El portaveu del PP a l’Ajuntament
del Prat, Antonio Gallego, revalida
la seva acta de diputat al Congrés,
amb més marge que fa tres anys.

38,86

17,26

22,05

10,04
6,25

14,81

12,64

3,49
0,17

1,81

3,18
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ERC-RI.cat

UPyD

EL PRAT
La tercera força va ser de nou CiU,
amb 4.675 vots i un 14,81% dels sufragis (3.389 vots i un 10,04% l’any 2008).
El quart lloc el va ocupar ICV-EUiA, amb
3.990 vots i el 12,64% dels sufragis
(2.108 vots i un 6,24% l’any 2008). ERC
ocupà el cinquè lloc, amb 1.003 vots i
un 3,18% de les paperetes (1.178 vots i
un 3,49% l’any 2008). UPyD va obtenir al
Prat 572 vots i un 1,81% (56 vots i 0,17%
l’any 2008).
Trobareu els resultats detallats a
l’apartat Ajuntament / Eleccions de
www.elprat.cat

La participació al Prat va ser més de tres punts inferior a la de les anteriors eleccions generals.
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L’Ajuntament fa una crida
a sanejar les palmeres
[ L’Ajuntament ha fet una crida
als propietaris particulars que
tinguin palmeres amb presència
de l’escarabat morrut a seguir
els protocols d’actuació indicats
per la Generalitat. Les palmeres
de titularitat municipal afectades
per aquesta plaga ja estan sent
tractades i se’ls fa un seguiment
per tal d’evitar la proliferació
de l’insecte. Les palmeres que
no es puguin salvar han de ser
eliminades i destruïdes
el més aviat possible, per evitar
el contagi a les palmeres sanes.]
Ordenances fiscals
per a 2012
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[ El Ple municipal de novembre
ha aprovat, de manera provisional,
les ordenances fiscals i taxes
per a l’any 2012. L’impost de béns
immobles (ibi) augmentarà prop
d’un 3%, mentre que també
registraran un creixement
els abonaments als complexos
esportius. Trobareu tots
els detalls a l’apartat Ajuntament
/ Normativa municipal del web
municipal www.elprat.cat.]
Presentació dels treballs
de la Beca Jaume Codina
[ El Cèntric acollirà l’1 de desembre
l’acte de presentació de les
conclusions de la Beca de recerca
històrica Jaume Codina del 2010:
Trons a Remolar. Refranys, dites,
locucions i frases fetes del Prat
de Llobregat, a càrrec del seu autor,
Joan Puig Malet. Pau Vinyes i Roig,
guanyador de l’edició d’enguany,
presentarà el seu projecte
de recerca, La Segona República
al Prat de Llobregat (1931-1936).
De l’esperança a la desfeta.]

Alumnes de l’Escola Jaume Balmes col·laboren en la plantació de l’hort.

Els horts a les escoles,
espais per a la convivència
Projecte de l’escola Jaume Balmes i la Llar Hebre

Després de l’èxit dels set horts urbans
de l’Institut Escola del Prat, cuidats per
la gent gran de Sant Cosme, ara s’inicia
un nou projecte a l’escola Jaume Balmes del mateix barri.
Es diu “Cultivem la convivència” i vol
generar un espai de relació entre la comunitat educativa de l’escola i les persones amb discapacitat psíquica que
viuen a la Llar Hebre.
Aprenentatge i servei
La iniciativa suposa un aprenentatge
per a l’escola, ja que el projecte està
lligat a assignatures i promou certs valors, i també un servei a la comunitat, ja
que les persones de la Llar Hebre cuidaran l’hort per les tardes i ompliran així
part del seu temps d’oci. A més, les famílies de l’escola aprendran a fer cuina

de mercat amb els productes de l’hort.
També està prevista la construcció
col·lectiva d’un espantaocells, oberta a
tot el veïnat.
L’Ajuntament dóna suport al projecte fent de vincle entre l’escola i la llar, i
també ha construït l’hort a través d’un
taller ocupacional de jardineria. L’escola
Jaume Balmes té 240 alumnes d’entre 3
i 12 anys, mentre que a la Llar Hebre hi
viuen una vintena de persones. Malgrat
que tots dos col·lectius no coincidiran
diàriament a l’hort (uns el traballaran
pel matí i els altres per la tarda) sí que
faran activitats conjuntes en horari extraescolar

❧

[ Elisenda Ariza ]
Vídeo a www.elprat.tv

Reforma
de un
nuevo tramo
de la avenida
Comienza la urbanización
de Verge de Montserrat
en la zona del Estruch,
sobre la estación de metro

A principios de noviembre comenzaron
las obras de urbanización del tramo de la
avenida de la Verge de Montserrat situado encima de la estación de la línea L9 del
metro, entre el CEM Estruch y La Capsa.
El ámbito de la actuación comprende
el espacio existente desde el cruce de
la calle de Sarajevo hasta la calle de las
Moreres. Ambos cruces permanecerán
abiertos al tráfico rodado mientras duren
las obras y únicamente en el último mes
de las mismas deberá cerrarse para acabar de hacer las obras de urbanización.
La ordenación final de este tramo de
la avenida será similar a la ya ejecuta-

Zona de obras. En el centro, acceso a la estación del metro. Al fondo a la izquierda, La Capsa.

da entre las avenidas del Remolar y del
Canal, pero con un paseo central tres
metros más ancho. Ello significa la renovación de la pavimentación en todo el
ancho de la avenida (aceras incluidas),
y el incremento del mobiliario urbano

y de la diversidad de especies arbóreas.
La obra garantiza el paso controlado
de peatones y el acceso peatonal a las
viviendas y comercios. La duración prevista de las obras es de 7 meses

❧

Vídeo en www.elprat.tv
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El Racó del Joc, activitats
en família cada dissabte a la tarda
El Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa acull la segona edició d’aquest espai
de trobada entre pares, mares i infants, d’una hora de durada i amb inscripció prèvia
duïts. Les activitats, que tenen una hora de durada, es
duen a terme en dos torns:
a partir de les 17.30 h per als
més menuts (entre 2 i 3 anys
d’edat), i a les 18.30 h per a la
resta (de 4 a 6 anys). També
s’organitzen activitats obertes on tothom està convidat
a gaudir d’un espectacle.
Consolidació

EL PRAT
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El Racó del Joc aplega infants amb pares i mares, esdevenint així un espai de relació familiar.

El Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa
acull tots els dissabtes un espai de trobada per a famílies amb nens i nenes
d’entre 2 i 6 anys, amb diverses activitats totalment gratuïtes. Entre les propostes hi ha diferents especialitats que
durant el desembre estaran dedicades

al Nadal: des de tallers per fer elements
decoratius per a l’arbre passant pel tió
o la creació de postals.
Per apuntar-se cal concertar inscripció
prèvia a partir dels dimecres de la mateixa setmana que es desenvolupa cada
activitat, ja que es tracta de grups re-

El Racó del Joc es va iniciar fa
poc més d’un any, a l’octubre
del 2010, i fins el passat estiu
ja hi havien passat 430 persones (150 famílies). Aquesta xifra es vol augmentar
en aquesta segona edició,
que enguany compta amb
una línia molt més clara que
vincula les activitats que
s’organitzen per als infants
amb les propostes que ofereix normalment el Centre
Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa.
Per a més informació sobre
les activitats i el projecte podeu consultar la pàgina web de l’equipament:
www.ccriberabaixa.cat

❧

[ Luis Rodríguez ]
Vídeo a www.elprat.tv

El SIAD es consolida com a
referent per a les dones del Prat
De gener a octubre de 20011, al Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Prat,
SIAD, s’han fet 873 atencions a 415 dones, de les quals 122 han patit maltractaments

Un dels tallers per a dones, que es fan a les Cases d’en Puig.

L’any 2009, la Regidoria de les Dones va posar en marxa el SIAD (Servei
d’Informació i Atenció a les Dones).
Aquest servei, ubicat a Cases d’en Puig
– Serveis de Ciutadania, ha treballat per
oferir un espai de qualitat, obert, universal i gratuït a totes les dones del Prat. El

servei està obert a qualsevol temàtica, i
així ha pogut fer detecció precoç en alguns casos on la violència masclista no
era reconeguda com a tal per la pròpia
víctima, un fenomen que es dóna especialment quan la violència és psicològica, econòmica i/o sexual.

L’equip de professionals
especialitzat en temes
d’igualtat està format per
una coordinadora, una
psicòloga i una advocada
que atenen a cada dona de
forma personalitzada i dissenyen juntament amb ella
un pla de treball individual
on també s’inclouen la resta de recursos municipals
i/o extramunicipals que
calguin i després, si es troba adient, pot formar part
d’accions grupals per potenciar la seva autonomia.
Des de 2010 unes 70 pratenques, moltes d’elles afectades per situacions de desigualtat o violència de gènere, han participat en aquestes sessions setmanals on
es fomenta l’autoestima,
l’assertivitat (saber posar
límits, saber dir que no,
prendre decisions i solu–
cionar conflictes) i la capacitat de comunicació.
Els tallers, que tant serveixen per superar situacions de dificultat com per
prevenir-les, estan dinamitzats per professionals de la psicologia i de la dinàmica grupal i estan integrats per una
desena de dones

❧
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CAMPANYA ESPECIAL

Durant els dies 14 i 25
de novembre la Policia Local
va fer una campanya específica
de control del transport escolar
amb origen o destí al Prat
EXCURSIONS INFANTILS

A petició de les escoles
i de les Ampa, els agents
controlen que, abans de sortir
en excursió en autocar,
tot estigui correcte i en ordre

Control d’un transport escolar al Prat, abans de sortir d’excursió.
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La Policia Local controla
el transport escolar en autocar
Per garantir la seguretat i el correcte funcionament dels vehicles, les autoritzacions
administratives i la documentació i condicions físiques dels conductors
Entre les tasques de la Policia Local del
Prat hi figura el control del transport
escolar. A petició d’escoles i Ampa, els
agents vigilen que, abans d’una excursió en autocar, tot estigui correcte i en
ordre. També fan controls dels autocars
que cada dia porten infants del Prat a
escoles d’altres municipis. Per exemple,

entre els dies 14 i 25 de novembre passat, la Policia Local va dur a terme una
campanya en aquest sentit.
Els controls es fan per garantir la seguretat i el correcte funcionament dels vehicles, que disposi de les corresponents
autoritzacions administratives per realitzar aquest tipus de transport, que es-

tigui al corrent de la ITV (inspecció tècnica de vehicles), que els conductors o
conductores disposin de la documentació i les condicions físiques adients (se’ls
fa un control d’alcoholèmica), que respectin el temps de descans, i la correcta disposició dels menors transportats,
entre altres aspectes

❧

Perros:
aumenta
el civismo
La Policia Local detecta
un descenso de
las conductas incívicas
En 2010 se doblaron respecto al año anterior las sanciones impuestas por la Policía Local de El Prat relacionadas con actitudes incívicas en la vía pública por parte
de personas responsables de perros: no
recoger las deposiciones, dejarles orinar
en lugares no permitidos, llevarlos sin correa, o sin bozal en caso de razas peligrosas, etc. El año pasado se registraron unas
200 infracciones al respecto.
Durante 2011 ha habido un paulatino descenso de estas infracciones (se
han interpuesto unas 60 denuncias en
lo que llevamos de año), fruto de una
mayor concienciación ciudadana y de la
propia vigilancia policial. Cada vez hay
más propietarios/as de perros que actúan con responsabilidad y civismo.

EL PRAT
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Ordenanzas municipales
Una de las razones que explican esta
tendencia son las ordenanzas municipales de civismo y de tenencia y protección de animales, actualizadas en
2010, que establecen duras sanciones:
200 € por no recoger las deposiciones,
100 € por permitir micciones en lugares
inadecuados, y 200 € por llevar el perro
sin correa. Estas multas son para los casos leves. En casos graves las sanciones
pueden llegar a los 700 €

❧

Un policía local interpone una denuncia al propietario de un perro por incumplir una ordenanza.

11

Publicitat
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ajp gràfics

Èxit de recol·locació en
el sector de l’automoció
Gràcies al programa comarcal de reinserció laboral

L’Ajuntament del Prat ha participat en
el programa del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), amb el cofinançament
del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG), adreçat a recol·locar
en el mercat laboral les persones afectades per processos d’acomiadament
en el sector de l’automoció produïts
entre el 22 de febrer i el 22 de novembre de 2009.
Durant el programa, que va finalitzar
el 30 de setembre passat, els treballadors i les treballadores en atur que hi
han participat han estat acompanyats
intensivament en la recerca de feina,
mitjançant accions d’orientació, assessorament tècnic, formació a mida en
sectors emergents i suport a través d’un

“mentoring” (suport de persones que
han passat per processos similars).
El Centre de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha
col·laborat, amb altres ajuntaments
de la comarca, en la posada en marxa
d’aquest programa, que coordina, en
l’àmbit territorial, el Consell Comarcal
del Baix Llobregat.
Un total de 42 persones en situació
d’atur de la nostra ciutat, procedents de
les empreses Frape Behr i Esteban Ikeda,
han participat en les diferents activitats
previstes. D’aquestes 42 persones, 29
han aconseguit un contracte laboral,
mentre que la resta continuen la seva
recerca activa de feina, amb el suport
del Servei Local d’Ocupació

❧

Treballadors en una empresa del sector de l’automoció.

La logística,
clau de la
competitivitat

El Prat ha acollit aquest mes la V Jornada
de la Logística. Experts del sector hi han
tractat alguns dels conceptes clau de la
funció de la logística com a factor de millora de la competitivitat de l’empresa.
La jornada ha difós entre el teixit empresarial, els professionals i l’alumnat de
formació professional en logística i comerç exterior del Prat la vital importància del Port de Barcelona (una part del
qual es troba dins el terme municipal
del Prat) com a infraestructura logística
estratègica per a Catalunya.
La logística és una eina per assolir els
objectius estratègics de l’empresa: in-

La jornada es va celebrar al Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat.

crementa el nivell de servei al client,
redueix costos i optimitza recursos, millora el posicionament i la diferenciació

de l’empresa en el mercat i afavoreix
l’adopció d’estratègies per competir en
un entorn més global

❧

L’

Erika i el Xavi són dos joves professionals
del món de l’audiovisual que ara mateix
estan immersos en diversos projectes
interessants. Aquests pratencs no es
conformen amb el camí fàcil, sinó que
busquen, investiguen, afronten nous
reptes i es prenen la vida com una
aventura en què s’han de conquerir les
oportunitats cada dia i amb bon humor.

Erika Sánchez i Xavi Esteban
Empresaris i emprenedors

“Un moment
de canvis és
un moment
d’oportunitats”

El Xavi Esteban és del Prat, és un pota blava;
l’Erika és del barri de Sants de Barcelona, però
va conèixer en Xavi, van formar parella i, com
diu ell, “me la vaig emportar cap al Prat”. Tots
dos són llicenciats en comunicació audiovisual i
tenen un màster en direcció i producció de cinema i televisió. I ara, es troben en una etapa en
què se senten lliures per començar a crear projectes conjunts. Un dels més ambiciosos és una
pel·lícula-documental sobre l’economista Arcadi
Oliveres, ara molt conegut pel seu apropament
al moviment 15-M.
Què és el que esteu fent exactament?
Estem fent un documental de llarga durada sobre les idees, els pensaments, la vida quotidiana
d’aquest personatge, que ara està tenint molt
ressò, a partir del moviment dels indignats, però
que fa molts anys que ens diu les mateixes coses
i que va predir el que està passant.
Com ho feu?
Anem amb ell a algunes de les activitats que porta a terme, fa més d’un any que ho fem i encara
ens en falta alguna més. És un home que explica
les seves idees i omple auditoris i teatres a tots
els pobles on va, que desperta molt interès.
La forma de finançament és molt innovadora. Ens ho expliqueu?
Estem aconseguint el finançament a través
de les xarxes socials. Vam fer una campanya a
Verkami, en què es financen projectes originals
de creadors independents. Es tracta que, a través
del que s’anomena crowdfunding, les persones
que ho volen fer posen diners en el projecte que
els ve de gust finançar i a canvi obtenen recompenses. Són petites aportacions que, sumades,
permeten tirar endavant projectes que d’altra
manera serien inviables...
I com us va?
Ens ha anat molt bé, ja hem tancat el termini
d’aportacions a Verkami. Hem doblat la xifra
que nosaltres havien pensat que seria òptim
d’aconseguir. Més de 200 persones han posat
diners per al projecte. I ara encara es poden
fer aportacions a través de la pàgina web de la
pel·lícula (www.documentalarcadioliveres.
org). Encara necessitem seguir recaptant diners. Com més en tinguem, més bé podrem fer
el producte final.
I en tindreu prou?
No, també comptem amb finançament a través
de drets d’antena, subvencions...

I com se us va acudir?
Erika: Jo estava vinculada a la Fundació Justícia
i Pau (una ONG), perquè fa un temps em van fer
l’encàrrec de dirigir el reportatge Ahimsa contra la guerra, un vídeo amb finalitat didàctica i
antibel·licista. Aleshores vaig anar a un seminari
que impartia l’Arcadi Oliveres i em va encuriosir
molt el personatge, i vaig demanar de seguir-lo
i fer-ne una pel·lícula. A partir d’aquí, la idea va
anar prenent cos, es va crear un equip professional i es va buscar una productora, i varem
tirar-la endavant. Jo sóc la directora i el Xavi és
l’operador i muntador.
Al Prat heu fet diversos treballs per a
l’Ajuntament, com el documental By de face
dels joves d’El Lloro a Londres, diverses accions a La Capsa, el vídeo per a l’exposició
sobre el moviment obrer, etc. Però ara
n’esteu fent un de molt interessant, oi?
Xavi: És l’inici d’un projecte que vol ser molt ambiciós. Es tracta d’una instal·lació que forma part
de l’exposició de Torre Muntadas “Les màquines
del temps”, en la qual intentem reconstruir la
història del Prat a través d’imatges domèstiques
cedides per la ciutadania.
Erika: Volem posar en marxa un arxiu virtual i
interactiu del Prat. Tenim passió per la recuperació de la memòria històrica i pels arxius. Estem
digitalitzant tots el arxius que ens envien, entre
ells, els de la família Marimon.
No creieu que a la gent jove, en general,
no els interessen aquests temes?
Erika: Depèn, quan ho coneixes t’hi enganxes. Si
m’ho permeteu, voldria fer-vos una recomanació: mireu Informe General, de Pere Portabella,
un documental realitzat l’any 1976, basat en
converses de tots el polítics que varen liderar
la transició democràtica. És una gran manera
d’entendre el que ens està passant i, per als joves, de saber d’on venim. Ara s’edita a través de
la distribuïdora Intermedio.
Xavi: Crec que està creixent l’interès per la política, s’està sortint al carrer. Crec que hi ha molta
més gent interessada de la que ens pensem.
Algun consell per a la gent jove?
Erika: Que no parin de fer coses. La curiositat és
vital i la informació, el poder.
Xavi: Que es marquin objectius petits, que vagin
a poc a poc, amb paciència, que llegeixin els diaris, s’informin, controlin Internet. Sense por, no
hi tenim res a perdre

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“A la gent jove,
els hi diria que
no parin de fer coses.
La curiositat és vital
i la informació,és
el poder.Que llegeixin
els diaris, controlin
Internet. Sense por”

“Volem posar en
marxa un arxiu virtual
i interactiu del Prat.
Tenim passió per la
recuperació de la
memòria històrica”

“Estem fent un
documental de llarga
durada sobre les idees,
els pensaments, la
vida quotidiana de
l’Arcadi Oliveres”
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HORARIO MÁS AMPLIO

Poder hacer la tramitación
en los complejos deportivos
municipales ofrece un horario
mucho más amplio que en las
oficinas de la calle Centre
LISTAS DE ESPERA

Se reducen las esperas.
En todas las franjas de Fondo
d’en Peixo y en algunas
del Sagnier y Estruch la
inscripción es inmediata

Una empleada realiza la fotografía a una nueva abonada en el CEM Sagnier.

Nuevo sistema de
abonos deportivos
EL PRAT

30

desembre

11

Se tramitan en los propios complejos deportivos
Desde este mes, el trámite para abonarse a un complejo deportivo municipal (CEM) es más sencillo y rápido. La
preinscripción, que supone la inclusión

en una lista de espera, se puede hacer
como hasta ahora en las oficinas de la
calle Centre o en cualquier CEM. Cuando
la persona obtenga su plaza libre recibi-

rá una carta y un impreso con todos sus
datos, que una vez confirmados, podrá
entregar en la recepción del CEM que le
corresponda, durante su amplio horario
de apertura, donde se le hará la foto y
podrá recoger posteriormente su carné
de abonado/a.
Todo ello gracias a la actualización del
sistema informático. Antes había que
acudir a las oficinas municipales de la
calle Centre, en un horario restringido y
no tan amplio como el de los complejos
deportivos

❧

Bàsquet amateur pratenc: passió
per la cistella al més alt nivell
L’equip Sènior 1 Masculí i el femení del Club Bàsquet Prat lluiten per la zona
alta. L’AE Bàsquet Pratenc ho fa per ascendir de categoria amb el femení
dalt de tot. És un equip amb
veterans com Albert Almagro o Xavi Vázquez, experimentats com Borja Fernández i gent nova com David
Manzano o Albert Garriga.
L’equip, format gairebé tot
per jugadors pratencs, juga
els diumenges al migdia al
Joan Busquets.
Trajectòries
llançades

El Sènior 1 del CB Prat, en un partit contra el Viladecans, al pavelló Joan Busquets.

El conjunt de LEB Plata del Club Bàsquet Prat continua sent la referència de
l’esport de la cistella al nostre municipi.
Competint en categoria estatal, passeja
el nom del Prat arreu d’Espanya. El referent és a dalt, però els equips amateurs
(no professionals) de bàsquet de la ciu-

tat lluiten per mantenir un alt nivell. El
Sènior 1 del CB Prat milita des de fa dues
temporades a Copa Catalunya, la categoria més important a nivell català. Tot i que
l’any passat va patir per la permanència,
enguany els homes entrenats per Chus
Fernández estan preparats per estar a

El Sènior Femení del CB Prat
reconeix que l’objectiu de
la temporada és l’ascens
a Copa Catalunya. Ara és a
Primera Categoria i l’inici de
lliga ha estat meteòric, amb
una sensacional ratxa de set
victòries seguides. Les noies
entrenades per Àlex Artigot
juguen els diumenges al
Joan Busquets.
El bàsquet femení al Prat
també es juga al Julio Méndez, seu de l’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc, que compta des de fa
molts anys amb un equip femení sènior.
Enguany milita a la Tercera Categoria
amb el repte d’assolir un ascens que va
estar a tocar fa unes temporades

❧

[ José David Muñoz ]
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flaix esports

KARATE: PRATENCA CAMPIONA DE CATALUNYA

TAEKWONDO

La karateca pratenca Ana Patricia Jurado es va proclamar
campiona de Catalunya 2011 el 22 d’octubre a Sabadell. Ho
va fer en la modalitat Kumite. Video a www.elprat.tv

La taekwondoka pratenca Tamara Good ha quedat
sots-campiona de la Copa del Rei. L’objectiu contiua sent
el de classificar-se per a Londres 2012. Video a www.elprat.tv

UNIFICACIÓN PRAT

CURSA PER LA VIDA

L’equip entrenat per Juan Padilla, que milita a la Tercera
Catalana, lluita a la zona mitja de la taula per mantenir la
categoria amb un equip renovat que aposta pel bon futbol.

Més d’un miler de participants van prendre la sortida
de la VII Cursa per la Vida, organitzada per l’AECC del
Prat contra el càncer. Vídeo a www.elprat.tv

flaix esports

EL PRAT
L’AE PRAT, A LA ZONA ALTA

CURSA DE POLICIES I BOMBERS

L’Associació Esportiva Prat continua amb bon pas per la
Tercera Divisió. Els homes entrenats per Agustín Vacas
lluiten per mantenir-se a la zona alta de la classificació.

Un any més, la Comissaria de Mossos d’Esquadra
del Prat ha organitzat la cursa per a personal
de policies, bombers i serveis sanitaris.

rocòdrom interior
La Unió
Excursionista del
Prat ha inaugurat
un rocòdrom
de tipus búlder,
a l’interior de
la seva seu
de l’avinguda
del Canal.
Amb aquesta
instal·lació es
podran practicar
diverses
posicions
d’escalada i
animar els més
petits i petites a
participar. Vídeo
a www.elprat.tv
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Publicitat

cinema capri

Racisme domèstic
Quan a Mississipi el temps retrocedia un segle
La jove Skeeter Phelan ha acabat els estudis i torna a casa, a Jackson, Mississipi,
amb la intenció de treballar com a periodista i escriptora. La seva voluntat de
tenir una carrera professional, rebutjant
el camí seguit per les seves amigues, totes casades i amb fills, no és entesa pel
seu cercle més proper. Quan comença
un projecte de llibre, explicant un món
que coneix molt bé, posarà en perill
molta gent.
Crema Mississipi, una colpidora pel·lí–
cula d’Alan Parker (1988), ens mostrava
la cara més violenta del racisme en un
Estat en què el temps semblava que no
avançava, sinó que retrocedia cent anys.
Criadas y señoras ens ofereix una cara
aparentment més subtil, però igualment cruel, del racisme.
Embolcallades amb les bones maneres de la classe social alta a la qual pertanyen, les joves protagonistes són unes
àrpies sense cor que maltracten les

seves serventes amb la indiferència, la
humiliació i el menysteniment de considerar-les objectes al seu servei, comportament que han après i heretat des dels
temps de Tara i Scarlett O’Hara.
Boca a orella
Criadas y señoras, del actor i ara director
Tate Taylor, es basa en el bestseller de
l’escriptora novell Kathryn Stockett. La
pel·lícula s’ha convertit en un èxit de taquilla gràcies a la millor publicitat possible: la del boca a orella. I és que, malgrat
la llarga durada, la història, i sobretot el
grapat de joves i magnífiques actrius,
encapçalat per Emma Stone (Skeeter)
i Viola Davis (Aibileen) i una gran Sissy
Spacek, captiva l’espectador navegant
amb habilitat en una història que hauria
pogut caure fàcilment en el pamflet de
telefilm de mitja tarda.

Cine club al Capri: El gatopardo de Luchino Visconti,
14 de desembre, 20 h. Entrada gratuïta. (VOSE).

algú del
prat
et recomana
un llibre
Ratpenats
a la biblioteca
[ Brian Lies, text i il·lustracions
[ Editorial Juventud
[ Barcelona, 2009
[ http://www.editorialjuventud.es/3726.html

❧

[ Marga Gómez ]

Criadas y señoras
[ Títol original: The help
[ Direcció: Tate Taylor
[ Fotografia: Stephen Goldblatt
[ Música: Thomas Newman
[ Direcció artística: Curt Beech
[ Intèrprets: Emma Stone, Viola
Davis, Bryce Dallas Howard, Octavia
Spencer, Jessica Chastain, Allison
Janney, Anna Camp, Sissy Spacek

“El llibre explica la història
d’uns ratpenats divertits i una
mica tafaners, als quals agrada
molt la lectura, i que van a la
biblioteca quan el bibliotecari
es deixa una finestra oberta;
llavors ells poden llegir fins
a l’alba. Ens ho expliquen tot
fent rimes. El llibre té unes
il·lustracions grans que ens
van agradar molt i, a més,
per veure tot el que
fan els personatges,
podem girar i
girar el llibre.
Llegiu-lo, us
agradarà molt!”

❧

[ Alumnes de
l’escola Charles
Darwin ]
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L’Ajuntament
INSPECCIONA
bars i
restaurants
EL PRAT
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Durant els passats mesos de
setembre i octubre, la Regidoria de Salut Pública i Consum
de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat ha fet una campanya d’inspeccions en bars i
restaurants de la ciutat, a fi
de vigilar els requisits sanitaris que s’han de respectar
per garantir una bona qualitat higiènica del menjar que
s’hi ofereix.
[ S’hi ha controlat l’acre–
ditació de la formació dels
manipuladors i manipuladores dels aliments, la correcta
conservació del menjar, la
neteja dels diferents equips
i utensilis que es fan servir,
o la periodicitat del canvi de
l’oli de les fregidores.
[ S’han visitat un total de
30 establiments i s’ha aprofitat per assessorar-los en bones pràctiques i en qüestions
L’Ajuntament controla la qualitat higiènica del menjar.
de tipus normatiu.
[ La majoria de les anoma[ No obstant, la Regidoria de Salut
lies detectades pels experts en els bars
Pública i Consum ha constatat que cada
i restaurants inspeccionats han estat
vegada hi ha més consciència entre el
relacionades amb el dèficit o manca de
personal d’aquests establiments de la
protocols d’autocontrol en bones pràcnecessitat de complir amb les normes
tiques, i en les condicions específiques
de seguretat alimentària
dels locals visitats.

❧

LES NOSTRES entitats

Creu Roja del Prat
de Llobregat
[ C Doctor Soler i Torrens 7
[ Tel: 933708661
[ elprat@creuroja.org
[ www.creuroja.org

L’

ONG, present a
la nostra ciutat
des de 1937, forma
part del Consell
de Solidaritat
i Cooperació,
la Comissió
El Prat Solidari,
des de l’any 1996.

EL PRAT

Preparació de lots solidaris a la seu de la Creu Roja del Prat.
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La Creu Roja, gairebé un
segle treballant al Prat

desembre

L’entitat centra la seva atenció en els col·lectius més vulnerables
En aquest context de crisi econòmica,
les organitzacions sense ànim de lucre
són essencials per a les persones que
estan en risc d’exclusió social. El cas de
la Creu Roja i el seu treball al Prat n’és un
exemple. Actualment, aquesta ONG treballa colze amb colze amb el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament
per de donar cobertura bàsica a diferents col·lectius de la ciutat, a més de
tots els projectes de cooperació internacional que desenvolupa.
L’entitat dóna suport, majoritàriament,
a persones grans. La seva tasca consisteix en fer acompanyaments a visites
mèdiques i hospitals, ajudar a fer dife-

rents gestions, la distribució de paquets
de suport social, el localitzador personal
amb GPS per a malalts d’alzheimer i facilitar el servei de teleassistència domi-

Recollida de joguines
Tothom pot portar els seus regals
(joguines noves sense estrenar,
material escolar o llibres) als estudis
d’El Prat Ràdio (c. Doctor Soler
i Torrens, 3), des del 19 al 22
de desembre. La distribució anirà
a càrrec de la Creu Roja.

ciliària. La Creu Roja del Prat és també
l’encarregada de fer la primera atenció
als refugiats que arriben a l’aeroport amb
paquets de material higiènic i alimentari.
Aquests paquets també són distribuïts a
la ciutat a les persones que ho sol·liciten.
A més, presta productes de suport com
ara cadires de rodes o crosses.
En aquests moments, la Creu Roja està
buscant captar nous socis i sòcies per finançar totes aquestes accions socials, i
també voluntaris i voluntàries

❧

[ Patrícia Boyer ]
Vídeo a www.elprat.tv
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