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Fent aquest
petit treball
de recerca,
els i les
alumnes
esdevenen
investigadors
del territori
deltaic
més proper.
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Més de 350 alumnes
de 6è de primària del Prat d’un total d’11 centres
escolars s’han dedicat a resoldre un enigma:
al delta del Llobregat hi ha molta biodiversitat?
Amb l’objectiu que l’alumnat s’acosti al seu territori
més proper i el pugui conèixer s’ha desenvolupat
l’activitat Coneguem el Delta, que consta de tres
sessions: una audiovisual, una visita als Espais
Naturals del Riu (Cal Tet) i una sessió d’aula.
S’han organitzat en grups
Bloc d’escoles sostenibles
d’experts i, a partir de
Els centres de la xarxa
les dades recollides, en
“Al Prat, escoles més
la darrera sessió s’ha pogut
sostenibles” han obert
respondre a l’enigma
a Internet el bloc http://
plantejat prèviament:
xarxaescpratsostenible.blogspot.com
s’han arribat a identificar fins
a 40 espècies diferents d’aus,
plantes superiors i insectes
a més de 10 tipus de rastres
d’animals diferents

❧

La representació
d’oficis
tradicionals
(com aquests
terrissaires)
i d’escenes
bíbliques
són elements
consubstancials
dels pessebres
vivents.

EL PRAT

5

gener

El Pessebre Vivent

del Prat
ha arribat enguany a l’onzena edició, celebrada
el cap de setmana del 10 i 11 de desembre al Parc Nou.
Malgrat el fred que va fer aquell cap de setmana, el parc
es va omplir de pratencs i pratenques que van voler
visitar i gaudir
Concurs fotogràfic
d’un espectacle
Si vau fer fotos
popular que ja
del Pessebre Vivent
s’ha consolidat com
del Prat podeu
un dels més esperats
participar en el quart
del calendari nadalenc
concurs fotogràfic
local. Aquest any,
el Pessebre Vivent
del Prat organitza
el 4t Concurs Fotogràfic. Si hi vas anar i vas fer fotos
de les diverses escenes del pessebre pots participar
en el concurs i guanyar un fantàstic premi. Trobareu
les bases del concurs a la web www.cosmepolitan.
cat. També podeu mirar un vídeo sobre el Pessebre
Vivent al videoweb municipal www.elprat.tv

❧
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S

i creiem en el que estem fent, els reptes que ens trobem al camí valdran la pena; si no creiem en el que fem, el preu

és massa car. Aquestes paraules de la doctora Joan Borysenko encapçalen la nadala d’enguany de l’Ajuntament.
Reflecteixen molt bé els nostres principis. Som conscients que hi ha persones del municipi que estan patint molt
directament les greus conseqüències d’aquesta crisi, i des de l’Ajuntament la nostra voluntat és estar al costat
de qui més ho necessita, destinant el màxim de recursos possibles a intentar pal·liar les situacions més adverses.

L’Ajuntament, la institució
més propera a la

Ho fem des de l’Ajuntament, però també comptem amb l’ajuda desinteressada de la societat pratenca, enti-

ciutadania, vol estar

tats i persones que treballen solidàriament per ajudar als que pitjor ho estan passant. Som una societat que

al costat de qui més

s’organitza i que sovint ho fa per fer feliços els altres. Una bona mostra la trobem amb el Pessebre Vivent que ha

ho necessita, destinant

organitzat la gent de Sant Cosme i amb el pessebre de la plaça de la Vila, que com cada any, està construït amb

el màxim de recursos

la imaginació i la feina de la gent gran. Tampoc no vull oblidar els Pastorets, que apleguen sobre l’escenari del

possibles a intentar pal·liar

Teatre Modern, els nostres veïns i amics. Per altra banda, les botigues de la ciutat, amb el suport de l’Ajuntament,

les situacions més adverses

s’encarreguen d’engalanar els carrers amb llums de colors. I els Reis d’Orient arribaran puntualment el dia 6 de
gener... Res d’això seria possible sense la implicació, la il·lusió i la feina de les persones de la nostra ciutat.
Per acabar, vull desitjar-vos que gaudiu del Nadal al costat dels que estimeu i us estimen.
Bones festes a tots i totes!

“Creiem en el que estem fent”
Lluís Tejedor
L’alcalde

S

i creemos en lo que estamos haciendo, los retos que nos encontramos en el camino valdrán la pena, si no cree-

mos en lo que hacemos, el precio es demasiado caro. Estas palabras de la doctora Joan Borysenko encabezan la
felicitación de Navidad de este año del Ayuntamiento. Reflejan muy bien nuestros principios. Somos conscientes
de que hay personas del municipio que están sufriendo muy directamente las graves consecuencias de esta crisis,
y desde el Ayuntamiento nuestra voluntad es estar al lado de quien más lo necesita, destinando el máximo de

El Ayuntamiento,

recursos posibles a intentar paliar las situaciones más adversas.

la institución más cercana
a la ciudadanía, quiere

Lo hacemos desde el Ayuntamiento, pero también contamos con la ayuda desinteresada de la sociedad pra-

estar al lado de quien

tense, entidades y personas que trabajan solidariamente para ayudar a los que peor lo están pasando. Somos

más lo necesita, destinando

una sociedad que se organiza y que a menudo lo hace para hacer felices a los demás. Una buena muestra la

el máximo de recursos

encontramos con el Pesebre Viviente que ha organizado la gente de Sant Cosme y con el pesebre de la plaza de

posibles a intentar paliar

la Vila, que como cada año, está construido con la imaginación y el trabajo de las personas mayores. Tampoco

las situaciones más adversas

quiero olvidar a los Pastorets, que reúnen sobre el escenario del Teatre Modern a nuestros vecinos y amigos.
Por otra parte, las tiendas de la ciudad, con el apoyo del Ayuntamiento, se encargan de engalanar las calles con
luces de colores. Y los Reyes Magos llegarán puntualmente el día 6 de enero... Nada de esto sería posible sin la
implicación, la ilusión y el trabajo de las personas de nuestra ciudad.
Para terminar, quiero desearos que disfrutéis de la Navidad junto a los que queréis y os quieren.
Felices fiestas a todos y todas!

EL PRAT

7

gener

12

Aquest any, el tradicional pessebre temàtic
de la plaça de la Vila, elaborat per un grup
de gent gran, està inspirat en un oasi del desert.

Les 4 claus
[1]
El tradicional pessebre
de la plaça de la Vila,
elaborat per un grup
de gent gran, s’ha inspirat
és una escena del desert,
amb oasis i palmeres.

[2]
“El bosc animat” és
el tema escollit enguany
per al Pratijoc, el festival
de la infància del Prat,
un espai de joc per
a nens i nenes de 3 a 12 anys.

[3]
La Cavalcada
dels Reis d’Orient,
un dels esdeveniments
més esperats pels infants,
reserva algunes sorpreses.

[4]
Mossos d’Esquadra
i Policia Local despleguen
patrulles mixtes per vigilar
les zones comercials
durant aquestes festes.

C

Un Nadal
amb segell
pratenc

om cada any, el cicle festiu de Nadal omple la ciutat de llum i colors, i també de
múltiples activitats per a totes les edats,
per bé que en aquestes dates els principals protagonistes són els més petits de
cada casa.
Pessebre a la pl. de la Vila
El tradicional pessebre de la plaça de la
Vila, elaborat per un grup de gent gran,
es va inaugurar el dijous 15 de desembre. Enguany, el tema en el qual s’ha
inspirat és una escena del desert, amb
oasis i palmeres.
Els elements d’aquest pessebre són
tan admirats any rere any que s’ha fet
una exposició de cases i altres peces de
pessebres d’anys anteriors. Les peces,

que han estat restaurades, es van poder
adquirir a través d’un sorteig al preu
d’un euro. Els diners resultat de la venda
dels tiquets pel sorteig, com es fa amb
la venda dels productes d’artesania del
dia d’inauguració del pessebre, es van
donar a una entitat benèfica del Prat.
Infants de totes les escoles del Prat visiten el pessebre i se’ls explica un conte,
en un projecte pedagògic que es duu a
terme des de fa anys.
Caga tió
El dia 24 de desembre, de 16 a 19 h, els
més petits podran fer cagar el tió a la
plaça de Pau Casals. Aquest acte, obert
a tot el públic, l’organitza l’agrupament
escolta Anton Vilà.
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Pratijoc 2011
“El bosc animat” és el tema escollit
enguany per al Pratijoc, el festival de
la infància del Prat, un espai de joc
per a infants de 3 a 12 anys. La comissió d’entitats de lleure de la ciutat i l’Ajuntament han organitzat un
munt d’activitats i tallers per gaudir
dels dies de Nadal. Serà, com cada any,
a l’Escola Jacint Verdaguer, del 27 de
desembre al 4 de gener (dies 31 i 1
tancat), de 16 a 20 hs. L’entrada tindrà
un preu de 2 euros per infant i dia, i
de 0,5 euros per acompanyant adult i
dia. Es pot treure un abonament de 5
euros per a tres dies.
Escena
del Pratijoc
de l’any passat
i, a la dreta,
un moment de
la representació
d’Els Pastorets.
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L’Home dels
Nassos,
entrevistat
als estudis
d’El Prat
Ràdio.
A la dreta,
fent cagar
el tió.

Els Pastorets
La companyia amateur de teatre Els
Pastorets presenta un any més la representació “Els pastorets de Folch i Torres”
al Teatre Modern. L’actuació, i ja en van
onze. serà el 26 de desembre, dia de
Sant Esteve d’aquest any a les 18.30 h.
Enrada: 6 euros.
L’Home dels Nassos
Com cada 31 de desembre, l’Home dels
Nassos es passeja pels carrers de tots
els pobles i ciutats de Catalunya. Al Prat
l’acompanyarà una cercavila de tambors pels mercats i carrers de la ciutat a
partir de les 11 h. A veure si el trobeu!

Festa de Cap d’Any
L’Associació Cultural Tot pel Ball us proposa participar de la seva festa de cap
d’any, amb el Dúo Mediterráneo. Serà al
Centre Cívic Jardins de la Pau i el preu de
l’entrada serà de 25 euros. Però aquesta no serà la única festa per acomiadar
l’any 2011 i donar la benvinguda al 2012
que es farà a la nostra ciutat.
Carters reials
Els dies de Nadal, diversos Carters Reials
ens visiten. Per saber on els podeu trobar
per lliurar-los les cartes per als Reis d’Orient
consulteu a la web municipal www.
elprat.cat els seus horaris i ubicacions.

Cavalcada 		
dels Reis d’Orient
Aquest és un dels actes més esperats
per la quitxalla. El dia 5 de gener a les
17.30 h, a la plaça de Catalunya, tindrà
lloc la recepció oficial per part de les autoritats locals de SSMM els Reis d’Orient:
Melcior, Gaspar i Baltasar. Allí podrem
escoltar la llegenda dels Reis.
Com mana la tradició, Ses Majestats els
Reis d’Orient seran rebudes per les autoritats de la ciutat i per tots i totes les
que vulgueu acostar-vos-hi. També se’ls
farà lliurament de les claus de ciutat, així
com del pa i la sal, símbols nadalencs de
pau i solidaritat.

Des de la plaça de Catalunya es traslladaran en cotxes al barri de Sant Cosme, on els esperaran les carrosses reials
per iniciar el tradicional recorregut a
les 18.30 hs. L’inici serà al c. Riu Xúquer
(davant dels jutjats) i continuarà per la
pl. Pirineus, c. Serra del Cadí, av. Pompeu
Fabra, av. Remolar, c. Lleida, c. Carretera
de la Marina, av. Verge de Montserrat, c.
Frederic Soler, c. Ferran Puig, fins a arribar a la pl. de la Vila.
A les 20 h, aproximadament, està prevista l’arribada a la plaça de la Vila. Tot
un espectacle de llums els rebrà amb els
honors deguts. Ses Majestats pujaran
al balcó de la Casa de la Vila, des d’on

llençaran el seu missatge a tots els nens
i nenes del Prat. La rebuda acabarà amb
un espectacular castell de focs artificials.
Com cada any, el seguici ve carregat de
sorpreses, estigueu a l’aguait!
Concerts
El 7 de gener, a les 19 h, la Banda de
l’Associació Musical del Prat i de la Unió
Filharmònica, oferirà, al Teatre Modern, el
tradicional Concert de Reis. I el 8 de gener, a les 19 h, al Cèntric, podrem gaudir
del concert de valsos, amb l’Orquestra
Camerata Vindobona, amb la soprano
Maria Teresa Vert, dirigits pel mestre Lluís
Cabal. Entrada: 12 €

❧

Amb l’any
nou entrat,
la Cavalcada
dels Reis
i els concerts
són els actes
més esperats.
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Patrulles mixtes
Policia Local – Mossos d’Esquadra
Amb motiu del cicle festiu de Nadal, els Mossos d’Esquadra i la Policia
Local despleguen al Prat un dispositiu de seguretat amb la voluntat de
prevenir tot acte delictiu relacionat amb l’àmbit comercial i empresarial,
així com garantir la seguretat de la ciutadania durant campanyes
comercials, esdeveniments esportius, culturals, celebracions nadalenques
als espais públics, cavalcades, etc.
Tots dos cossos policials planifiquen rutes de patrullatge a peu pels
diferents eixos comercials del Prat. Aquestes dotacions tenen diferents
objectius: interaccionar amb els comerciants, els empresaris, els gestors
de zones i punts d’interès comercial, els representants d’associacions
i organitzacions i els clients potencials; augmentar l’efectivitat,
reduir la victimització, minimitzar la percepció subjectiva
d’inseguretat en l‘àmbit comercial, empresarial, i garantir el lliure
i pacífic desenvolupament de les celebracions als espais públics.

12

José García Pérez

Jordi Gili i Farrés
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“L’últim, que tanqui la porta”

Comença el ball

Aquesta ha estat l’actitud del president Zapatero
en un dels darrers i més sonats “serveis” que ha fet a
Catalunya, amb la negativa d’abonar els 759 milions d’euros
de la disposició addicional tercera de l’Estatut. Si hi afegim
els 1.450 milions del fons de competitivitat, que tampoc
ens han estat abonats, són una bona pessigada, que obliga
el Govern català a fer dràstics ajustaments pressupostaris,
traslladant el dèficit que correspondria a l’Estat, a la Generalitat
de Catalunya. Aquest és un fet gravíssim que afecta tota la
ciutadania de Catalunya i que pot arribar a afectar l’estat del
benestar en el seu conjunt, però el pitjor és que aquells que han
estat responsables del greu forat econòmic de la Generalitat,
encara la critiquen amb una forta càrrega de demagògia.

Ja s’han celebrat les eleccions generals,
la ciutadania ha decidit democràticament, el nou govern
prendrà possessió pròximament i haurà d’actuar
per posar en marxa allò que sabien que s’havia de fer
per treure’ns de la crisis, allò que, d’altra banda, no van
explicar als ciutadans perquè si no es podien rebel·lar,
com va comentar públicament la Sra. Cospedal.

Aquí al Prat, hem de quadrar els números del pressupost
pel 2012, que acabem de conèixer i a primer cop d’ull tot fa
pensar que serà un pressupost de pur tràmit en el qual, com
no podia ser d’altra manera, augmenta una mica la dotació
a serveis socials. Un fet que compartim tot i que no en el seu
conjunt; perquè no s’intueix una voluntat de reduir o suprimir
les tant nombroses despeses supèrflues que, sumades, fan una
bona picossada. Sí que destaquem, però, una certa reducció en
despesa publicitària, tal i com reclamàvem en l’anterior escrit.
Temps hi haurà per parlar de pressupostos,
inversions, i de les moltes mancances que tenim a la ciutat,
com un viver d’empreses per ajudar els enprenedors, el centre
de cultura tradicional, l’escola de música i tantes altres coses,
mentre tenim un edifici de 3.000 metres al carrer Gaiter,
comprat fa tres anys per quasi 4 milions, que està mort de fàstic.

Els dirigents del PP, que no paren de privatitzar
i retallar a les comunitats que ja governen, apareixen
als mitjans de comunicació parlant de la necessitat
del recolzament de tots per sortir de la difícil situació que vivim,
però quan eren a l’oposició i també era necessària la seva
responsabilitat passejaven al senyor Rajoy per Europa generant
dubtes sobre la solvència i fortalesa de l’economia espanyola.
Si aquesta actitud és qüestionable
no ho és menys veure la compareixença del President
de la Generalitat, el Sr. Mas, dos dies després de la celebració
de la cita electoral, per comunicar-nos una bateria de mesures
que fonamentalment signifiquen més retallades, més ajustos,
pujada de rebuts del transport públic o de les matrícules
universitàries, entre altres, i ens deia que ho feia llavors perquè
en campanya la gent no tenia la tranquil·litat necessària
per parlar d’aquestes coses. Fantàstica explicació. Així és
com entenen des de Convergència i Unió la transparència.

No podria acabar aquest escrit sense desitjar,
en nom propi, de les meves companyes regidores
i de tota la gent de CiU d’El Prat, un bon Nadal i
un millor any 2012 ple de pau i prosperitat.

Deu ser que era això a què es referia
Duran i Lleida quan exhortava els catalans i les catalanes
a votar “amb el cap, el cor i la cartera”, o deu ser així com
es treballa per la dignitat de Catalunya com diu,
en ocasions, el portaveu del Govern de la Generalitat.
Nosaltres creiem que allò important és la dignitat
dels catalans i les catalanes i vetllar per les condicions
en què viuen els ciutadans i les ciutadanes.

www.ciuelprat.cat

http://elprat.socialistes.cat/

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Demasiados impuestos,
demasiados parados
El Prat tiene una sólida base fiscal. Los ingresos
multimillonarios que recibimos procedentes de las actividades
vinculadas al puerto y al aeropuerto nos convierten en
unos privilegiados respecto a otras ciudades del entorno.
Esos impuestos extraordinarios que recibimos deberían
convertirnos en una ciudad de primera categoría. Deberíamos
recibir una serie de prestaciones públicas muy destacables.
También sería posible que las empresas y vecinos de El Prat
pagaran menos impuestos que otras ciudades vecinas.
Pues ni una cosa ni la otra. Los servicios
públicos no son nada del otro mundo y todos pagamos
unos impuestos muy elevados. Un exceso de gastos
inútiles y poco productivos se comen gran parte del
presupuesto. Seguimos siendo una ciudad donde la renta
per cápita sigue siendo de las más bajas de Catalunya.
Pagamos el impuesto de vehículos más caro
de España. El impuesto de actividades económicas,
las plusvalías y el impuesto de construcciones y obras están
en los tramos más elevados que permite la Ley. El gobierno
municipal vuelve a subir un 3% los impuestos para el año 2012.
El alcalde mantiene la tasa de residuos
comerciales que pagan los comerciantes a cambio
de nada. Defiende el impuesto del transporte
metropolitano. Se niega a reducir las tasas a bares
y restaurantes por la instalación de terrazas.
La izquierda no entiende que bajar impuestos
es positivo, aun cuando la deuda es moderada. Que eso
redunda en crecimiento económico, que ayuda a las pymes
y que incide en la creación de empleo. Sigo esperando a que
el Ayuntamiento impulse una política seria contra el desempleo
masivo que roza la cifra de 6.000 personas.
www.antoniogallego.es

Rafael Duarte Molina

Euro Nadal
Els esdeveniments no donen treva i el deteriorament
de la situació econòmica sembla no tenir final.
Les convulsions en els mercats financers són notícia diària
a tots els mitjans de comunicació i conceptes fins fa poc
desconeguts, com la prima de risc, el diferencial amb el bo
alemany i el deute sobirà són utilitzades fins a la sacietat
davant l’estupor i la incomprensió de la ciutadania.
Precisament la ciutadania, les persones normals
i corrents, són les que estan patint les conseqüències
d’aquesta situació. Aquest Nadal anirà acompanyat
de l’increment del nombre de famílies amb una situació
econòmica i social que s’agreuja, amb una quantitat
d’atur que s’aproxima a xifres insostenibles.
Un Nadal “estrany”, on els governs
i els mercats segueixen descartant mesures d’estímul
econòmic i segueixen centrats en la contenció de preus.
El món pot ensorrar-se, però cal controlar la inflació...
L’espiral de contenció de la despesa
va arrossegant administracions, empreses i ciutadans,
i aquesta reducció del consum i de la inversió
no farà més que agreujar la intensitat
del que avui ja comença a anomenar-se recessió.
Com que és Nadal i és un bon moment
per demanar un desig, jo demano que algú il·lumini
als nostres governants perquè prenguin les decisions
adequades perquè el proper Nadal puguin celebrar, a més
de les festes tradicionals, el descens de la xifra de desocupació.
Per acabar, com no podria ser d’altra
manera en aquestes dates, us desitjo a tots i totes
unes bones festes de Nadal i un feliç any 2012.
www.iniciativa.cat/elprat
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vida pratenca
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FESTA DEL VI

CAMPIONAT ORNITOLÒGIC

El celler Cal Pere Tarrida ha organitzat, un any més,
la festa del vi davant del seu establiment
al carrer de Jaume Casanovas. Aquest
esdeveniment aplega cada any a força amants del vi.

El Prat ha acollit, del 6 al 10 de desembre, el Campionat
Ornitològic de Catalunya 2011, celebrat al gimnàs
de l’Escola Jaume Balmes, amb un gran nivell de participació
i assistència de públic. Vídeo a www.elprat.tv

CALENDARI DEL DELTA

ETAPA DE POTÈNCIA 2011

El calendari del delta del Llobregat que edita l’Ajuntament
del Prat des de l’any 1992 dedica la seva edició de l’any 2012
(la número 21) al delta de nit. A la foto (de Roman Montull),
un grup d’estornells.

Fins al 29 de gener podem visitar a Torre Muntadas
l’exposició E.P.02, la segona de dues mostres sorgides
d’una convocatòria pública i oberta de projectes
de creació a la Sala d’Art Josep Bages per a 2011.

vida pratenca

DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

El 25 de novembre es va celebrar el tradicional acte
de commemoració del Dia Internacional contra la Violència
a les Dones, amb la lectura d’un manifest a la plaça de la Vila
i diverses activitats durant els dies previs. Vídeo a www.elprat.tv

Els dies 25 i 26 de novembre la Fundació Banc dels Aliments
va organitzar la campanya Gran Recapte. Al Prat hi va haver
tres punts de recapte a tres supermercats: Lidl, Carrefour
i Caprabo (Carretera de la Marina). Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
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CASES DEL PESSEBRE
Cases i altres peces
del pessebre que
un grup de gent gran
ha elaborat els darrers
anys per a la pl. de la
Vila han estat exposats
en una mostra i, a més,
s’han pogut adquirir
mitjançant un sorteig.
L’alcalde Lluís Tejedor
i la regidora de Serveis
Socials, Margarita García,
els van fer una visita.

12

L’Hora del Conte, degut a l’èxit de convocatòria, se celebra cada dissabte al matí a l’Auditori, un espai gran i còmode.

El Cèntric arriba al primer
16
aniversari a ple rendiment

EL PRAT
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En el seu primer any, el gran centre cultural de la ciutat ha registrat prop de 400.000
usos i ha esdevingut un element fonamental de la vida sociocultural del Prat
El Cèntric Espai Cultural (www.centric.
elprat.cat ) es va inaugurar el 19 de
desembre de 2010. En tan sols un any,
aquest equipament de primera línia
s’ha convertit en un element fonamental de la vida sociocultural del Prat.
En aquest primer any, aquest gran
equipament cultural situat a la plaça
de Catalunya ha tingut prop de 400.000
usos, com si cada pratenc/a l’hagués visitat més de sis vegades.
Només la Biblioteca ha tingut més de
260.000 usos, el doble que l’antiga.
S’hi han fet més de 6.500 nous carnets
d’abonament, fins arribar a 22.700 usuaris/es. S’han prestat més de 150.000 documents (llibres, CD, DVD...) i unes 7.800
persones han assistit a les 250 activitats
celebrades a la sala d’actes.

També han tingut un gran èxit les sales
d’estudi, amb 13.000 usos i 1.700 persones amb carnet. Per l’Auditori han passat 12.000 persones per assistir als 85
actes celebrats.
L’Arxiu Municipal ha rebut 700 consultes internes i 350 externes, mentre que
1.500 persones han assistit a les seves

Quedem al Cèntric?
Una de les principals característiques
del Cèntric són els seus espais
de trobada, tant interiors com
exteriors, fins al punt que molta
gent l’ha convertit en un nou lloc
on quedar. Quedem al Cèntric?

activitats. Pel que fa a les exposicions,
se n’han programat tres, que han rebut
36.000 visites. Finalment, el Gastrobar
By Ona Nuit ha rebut 65.000 usuaris/
clients i ha programat 80 activitats.
Molta gent ha tingut el seu primer contacte amb la informàtica de la mà dels
cursos i tallers que organitza el Cèntric.
Aprendre a navegar per Internet o utilitzar els programes bàsics són l’objectiu
dels cursos trimestrals que s’adrecen a
persones amb poca experiència prèvia
en aquest món.
Les extraordinàries condicions acústiques de l’Auditori l’han convertit en un
lloc privilegiat per escoltar música de tota
mena. I molts actes solemnes de la ciutat (Premis Ciutat del Prat, Lliçó Inaugural del curs...) se celebren a l’auditori

❧

PER A TOTES LES EDATS

El Cèntric atreu persones
de totes les edats: gent
gran que llegeix el diari,
joves que estudien i infants
que busquen contes
NOU ESCENARI MUSICAL

L’Auditori, amb unes condicions
acústiques excel·lents,
ha esdevingut un nou espai
per a la música a la ciutat

Molts i moltes estudiants aprofiten el wi-fi per connectar-se a la xarxa.

MOLT UTILITZAT

Les xifres d’utilització
del Cèntric demostren la seva
gran acceptació per part
de la població i la necessitat
d’aquest equipament

EL PRAT
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La zona de lectura és de les preferides de la gent gran.

Irina Muñiz

Jesús Gómez

Juani Ferrera

“Sovint vinc a la Biblioteca a estudiar,
en casos d’exàmens normals. I si tinc
exàmens finals, utilitzo
les Sales d’Estudi,
on no hi ha molta gent,
obren a les nits i no hi
ha soroll. Crec que a la
Biblioteca hi ha una mica
massa de soroll. A mi
m’agradaria que obrissin
la biblioteca a les nits,
però ja sé que és difícil,
massa despesa! Utilitzo
Internet per fer recerques, amb el wi-fi
connectat al meu ordinador portàtil.”

“Está muy bien y tiene muchos usos
diferentes. Los chavales jóvenes
vienen a estudiar, las personas
mayores a leer el periódico, otros
con la familia… Recoge a mucha
gente que no sé donde andaría
si no estuviese aquí. Mi mujer viene
con mi hija y mis nietos, a pasar
la tarde en la Biblioteca, mientras
alguno de los niños
hace actividades
extraescolares. Nos
encontramos aquí,
las vengo a recoger
o vamos al bar.”

“Mi hija Laura es la que más utiliza
la biblioteca. Saca libros en préstamo
para leer en casa, o viene a hacer
trabajos con el ordenador, o a acabar
los deberes. A la pequeña le gustan
los Cuentacuentos
de la Sala Infantil,
que son los sábados.
Los trabajos con
otros compañeros
de clase también
los hacen aquí.
Les abren una sala
donde pueden
hablar sin molestar.”
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Desde El Prat a casi
toda Cataluña en bus
Desde nuestro municipio, en concreto desde
el aeropuerto, podemos llegar directamente en autobús
regular a muchas partes del territorio catalán

Diversas líneas regulares
de autobús conectan
el aeropuerto con las cuatro
capitales de provincia
y otras ciudades
LA COSTA

Los destinos de costa
y turísticos son los que
presentan más conexiones
directas en autobús con
las terminales aeroportuarias

rectamente al centro de Barcelona (básicamente a las plazas de Espanya y de
Catalunya y a la estación de Sants), existen líneas que conectan con ciudades
del sur del área metropolitana como
Sant Joan Despí, Castelldefels, Viladecans, Gavà o l’Hospitalet.

EL PRAT
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A LAS CUATRO CAPITALES

Norte, sur, oeste
y Andorra

12

Un autobús directo entre Andorra y el aeropuerto recoge pasaje en El Prat.

A menudo no somos conscientes de
las posibilidades que nos ofrece el aeropuerto desde el punto de vista del
transporte, más allá de las conexiones
aéreas. Es el caso de las líneas regulares
de autobús que parten o tienen parada
en las terminales aeroportuarias y que

nos conectan directamente, sin transbordos, con un buen número de ciudades catalanas, más allá de la propia
capital del país.
Así, a parte de los autobuses que unen
el núcleo urbano de El Prat con el aeropuerto y aquellos que nos llevan di-

Pero más allá del área metropolitana
también encontramos destinos hacia el
norte de Catalunya, como Figueres, Girona, Lloret de Mar o Tossa de Mar; hacia el oeste, como Lleida; o hacia el sur,
como Tarragona, Port Aventura, Salou,
Cambrils, Reus, Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cunit, Segur de
Calafell, Calafell o El Vendrell.
En autobús regular podemos llegar,
incluso, desde nuestro municipio hasta
el extranjero, en concreto a Andorra

❧

El Bicibox arriba al Prat per
fer més segur l’ús de la bici
La nostra ciutat acull 10 mòduls de 14 places cadascun on poder guardar les bicicletes.
Se situen a prop d’equipaments importants i de parades de transport públic

El Bicibox ha arribat al Prat, una de les
ciutats metropolitanes que ja compten
amb aquest sistema d’aparcament públic per a bicicletes.
El Bicibox és un mòdul de la mida
d’un cotxe amb capacitat per a 14 bicis
cadascun. L’objectiu és oferir un espai
segur on aparcar les bicicletes i, alhora,
fomentar-ne l’ús, ja que els robatoris
són un de les principals causes que el
desincentiven.
Els Bicibox, impulsats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona als diferents municipis, s’instal·len en indrets estratègics de
la ciutat: al costat d’equipaments esportius i culturals, estacions, etc. Funcionen
amb energia solar i són transportables.
Abonament
amb targeta

Les 8 ubicacions
dels Bicibox
al Prat són: pl. de l’Estació
(3 mòduls), jardins
de la Ribera, Verge
de Montserrat / Moreres,
jardins d’Andalusia,
pl. Catalunya,
Frederica Montseny /
Pi, Riu Llobregat /
Riu Xúquer i passeig de
la platja (davant del CRAM).
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Per fer servir el Bicibox cal una targeta
que, amb un abonament de 35 euros
anuals, ens permet guardar la bicicleta
durant 12 hores. Si se sobrepassa aquest
temps es carrega una penalització en la
targeta, que per cert també serveix per
a qualsevol Bicibox de la resta de municipis metropolitans.
De moment s’han instal·lat 10 Bicibox,
és a dir, a la ciutat hi ha aparcament segur per a 140 bicicletes

❧

Vídeo a www.elprat.tv

www.bicibox.cat
El sistema de Bicibox disposa
d’una pàgina web amb tota la
informació que les persones usuàries
puguin menester: www.bicibox.cat,
així com un correu electrònic
al qual adreçar-se: info@bicibox.cat

Primer
Bicibox
instal·lat
al Prat,
al costat
del CEM
Sagnier.
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Novetats als mercats
de segona mà del Prat
Més parades, diverses preferències
per a la gent del Prat i nova taxa d’inscripció
són alguns dels canvis per a l’any vinent

Aquests mercats han
resultat ser tot un èxit
inesperat de participació:
800 paradistes i 1.756
inscripcions durant l’any 2011
PRIORITAT ALS PRATENCS

Degut a la gran afluència
de paradistes de fora del
Prat, l’Ajuntament establirà
quotes i preus favorables
als participants locals

vendre, comprar i intercanviar objectes.
[ Cobrament d’una taxa d’inscripció. El
pagament servirà per sufragar part de
les despeses derivades de l’organització
i la infraestructura del mercat (lloguer de
les taules, servei telemàtic d’inscripcions,
servei d’informadors, etc.).

EL PRAT

20
gener

MÉS DE 800 PARADISTES

Les xifres

12

Aspecte del darrer mercat, a la pl. de Pau Casals.

Els mercats de segona mà i d’intercanvi,
que se celebren cada primer diumenge
de mes, d’11 a 14 h, a la plaça de Pau Casals del Prat, han consolidat el seu èxit
durant l’any 2011.
Diverses sol·licituds de participants
i l’elevat número d’inscripcions, mol-

tes d’elles de fora del Prat, han portat
l’Ajuntament a introduir canvis de cara
a la propera temporada. Les principals
novetats previstes són:
[ Ampliació de 100 a 150 del número
de parades que es podran instal·lar a la
plaça, de manera que més gent pugui

Durant 2011 han participat als mercats
uns 800 paradistes i s’hi han fet 1.765
inscripcions. S’hi han venut o intercanviat més de 15.000 objectes.
El bloc dels mercats (www.mercatsegonamadelprat.blogspot.com ) ha rebut més de 20.000 visites. El Facebook
(Mercats Segona-Mà del Prat) té més de
400 amics i el Twitter (@Mercats2maPrat ) més de 100 seguidors

❧

Vídeos a www.elprat.tv

SI LLUEVE, NO SE RIEGA

El sistema permite ahorrar
agua de riego cuando
ha llovido o cuando
las previsiones meteorológicas
anuncian lluvia
AUTOMÁTICO Y MANUAL

A parte del funcionamiento
automático se puede
manipular el sistema
a través de Internet según las
necesidades de cada momento

Un operario controla el sistema de telegestión del riego en un jardín de El Prat.

EL PRAT

21

Ahorro de agua por Internet
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Un sistema de telegestión permite suspender el riego automático cuando ha llovido
El Ayuntamiento de El Prat está ahorrando grandes cantidades de agua de riego
gracias a la utilización de un sistema de
telegestión que permite controlar tanto
de manera automática como a través de
Internet la cantidad de agua que se destina a las zonas verdes de la ciudad.
En diversos puntos de la ciudad se
han instalado pluviómetros que dispo-

nen de emisores por radiofrecuencia
que envían señales a un sistema central
con la información sobre la lluvia caída
cada ciertas horas. Cuando se llega a un
determinado nivel de pluviosidad, el
sistema de riego se detiene automáticamente. También es posible detenerlo
deliberadamente a través de un servidor en Internet si, por ejemplo, la previ-

sión meteorológica anuncia lluvias para
las próximas horas.
Además del ahorro de agua, este sistema, de la empresa SAMCLA, también
permite un importante ahorro de tiempo y de trabajo para los operarios municipales que se evitan desplazarse y
manipular personalmente los sistemas
de riego en cada parque y jardín

❧
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Mares i pares col·laboren
amb escoles i Ajuntament
Les AMPA tiren endavant molts projectes educatius

El Prat compta amb una llarga tradició
pel que fa a la participació de les famílies dins l’àmbit educatiu. L’òrgan natural que vehicula aquesta participació
són les Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes, les AMPA. Al Prat n’hi ha 18,
que porten a terme nombrosos projectes que completen la tasca que fa la
resta d’agents educatius, tant del propi
centre com de la ciutat.
Coresponsabilitat

EL PRAT
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L’Ajuntament segueix apostant per
aquesta línia de coresponsabilitat, i ho
fa a través del Programa de foment de
la participació, que gestiona la Regidoria d’Educació.
Entre els diversos projectes del programa cal destacar el suport i acompan-

yament a les AMPA, que contempla des
d’accions formatives per a la millora de
la seva gestió fins a la subvenció dels
seus projectes educatius.
Cal destacar el projecte PRATfamílies.
Enguany han estat 8 les AMPA que han
organitzat accions de formació a través
de sessions amb diferents formats, que
han anat des del teatre de reflexió fins a
conferències i xerrades, i a través de les
quals s’han abordat temàtiques com la
prevenció de les drogodependències o
la visió crítica de la televisió.
Aquestes sessions es fan als centres
educatius i estan obertes a totes les
famílies de la ciutat. Per poder conèixer i inscriure’s a les properes sessions
consulteu l’apartat viure/educació de
www.elprat.cat

❧

Una de les sessions del projecte PRATfamílies

“A new school
for Peter”,
un conte
fet al Prat
Aquest és el primer conte, resultat d’un projecte europeu atorgat a
l’Ajuntament del Prat, que ha comptat
amb el treball col·laboratiu i en xarxa
de la regidoria d’Educació, l’Associació
Amics de l’Art del Prat, l’Escola Charles
Darwin, l’Institut Ribera Baixa i la Facultat d’Educació de Vic.
L’alumnat del taller “Anem a pintar” de
l’Escola d’Arts del Prat va treballar amb
la Cristina Martín a partir de la història
original per fer les il·lustracions. El conte,
acompanyat de material didàctic, serà
distribuït a totes les escoles de la ciu-

Alumnat pratenc que ha participat en l’elaboració del conte.

tat per donar suport a l’ensenyament i
aprenentatge de l’anglès als infants de
cicle inicial. Trobareu les històries del
conte A new school for Peter i activitats

on-line per a infants i famílies a la web
del grup de treball “El Prat s’obre al món:
l’anglès n’és la clau”: www.elpratsobrealmon.elprat.cat

❧

Més teatre,
música i dansa
La nova temporada d’arts escèniques
proposa espectacles per a tots els públics

El 12 de gener, actors, directors i músics
de la nova temporada d’arts escèniques
al Prat faran la presentació de les seves
propostes al Cèntric.
Peter Pan, Viatge en globus o El rusc de
la Melinda són algunes de les propostes
pensades per als més petits i petites de
la família, que formen la nova temporada.
La programació estable per al públic
adult es desenvolupa al Teatre Modern
i a l’Auditori del Cèntric, on tindrà lloc el
cicle musical Els clàssics al Prat, que enguany canvia el format i vol aplegar, al
costat de propostes professionals, les de
les entitats musicals locals.
El Cèntric també oferirà òperes representades al Gran Teatre del Liceu, que
es retransmetran en directe i en màxima qualitat audiovisual a través de
l’Anella Cultural.
L’oferta de teatre i dansa es durà a terme al Teatre Modern amb títols com La
Maternitat d’Elna, Nits de ràdio, Black Out,
Exitus i Els dolents.
Berto serà l’encarregat de donar el tret
de sortida als Divendres Golfus, el cicle
que engloba les propostes per als públics més atrevits. L’acompanyaran Capas i Yo soy la otra.
I, finalment, una de les novetats de la
propera temporada serà la incorporació
a la programació del Paraula de dona.

EL PRAT
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Entrades 		
i abonaments
La venda d’abonaments es farà entre
divendres 13 i dissabte 14 de gener,
a la taquilla del Teatre Modern, de 17
a 20 h. El servei de venda d’entrades
estarà disponible, a partir del 15 de
gener, tots els dies de la setmana a la
recepció del Cèntric, a www.telentrada.cat i al Teatre Modern els dies de
programació

❧

De dalt
a baix:
Berto,
Yo soy la otra
y Exitus.

Foto: AJP Gràfics

VARIEDAD DE SECTORES

Hay cursos de logística,
inglés, reparación
y mantenimiento
de instalaciones, informática,
administrativo/a comercial…
SUBVENCIONADOS

Los cursos los promueve
el Ayuntamiento de El Prat
y están subvencionados
por la Generalitat
y la Unión Europea

Un curso de informática en el Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento.

Nuevos cursos para
personas desocupadas
EL PRAT
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En el Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento
El Centro de Promoción Económica ha
iniciado una nueva temporada de cursos para trabajadores/as desocupados/
as, que promueve el Ayuntamiento de

El Prat con subvenciones del Servei
Català d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya y del Fondo Social Europeo.
Hay cursos de gestor/a de almacén,

administrativo/a comercial, inglés de
atención al público, reparación y mantenimiento de instalaciones de fontanería y calefacción, instalaciones de
energías renovables en edificios, informática de usuario/a y aplicaciones de
informática de gestión.
Para información completa e inscripciones se pueden consultar las siguientes webs: www.economia.elprat.cat
y www.elprat.cat, o bien dirigirse al
Centro de Promoción Económica, c. Moreres, 48, tel. 934 786 878

❧

El Prat premia l’esperit
emprenedor de la seva gent
El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat acull la 5a Jornada
de l’emprenedor i l’emprenedora local i el lliurament dels Premis El Prat Emprèn 2011
Foto: AJP Gràfics

El Prat Emprèn 2011. El jurat
va valorar 20 candidatures
i va acordar atorgar els següents premis:
[ Millor Idea i Projecte empresarial: “De repente todofood SL” (c. Pablo Neruda,
53), servei de restauració de
qualitat.
Mencions especials a “Serveis mediambientals i assessorament científic Sergi Pla”
i a la productora audiovisual
“Sense of Motion”.
[ Millor Idea i Projectes
empresarials en l’àmbit del
comerç: “Bcn Toner SCP” (av.
Verge de Montserrat, 37), de
venda de consumibles reciclats a la botiga i a Internet.
Menció especial a “Viandas”,
d’Ana Estudillo, venda i degustació de productes aliD’esquerra a dreta: Marta Mayordomo, regidora de Comerç i Turisme; David Delgado (BCN Toner SCP); Encarna
mentaris fets a Grècia.
Macho (Restaurant De Repente Todofood SL); Lluís Tejedor, alcalde del Prat; Bibiano González (De Repente
[ Millor projecte empresaTodofood SL); José García, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme; i Joan Rosell (Rosell Minerals).
rial en innovació i/o economia social: “Rosell Minerals”
,
liderat
per Joan Rosell, que es
Sota el títol “L’actitud emprenedora i
Cordón, propietari de “Rickebrick”, bodedica a la venda i distribució de miels valors de la creativitat i la innovatiga presencial i on-line de productes
nerals de col·lecció a través d’Internet
ció” , la 5a Jornada de l’emprenedor i
Lego; i Cèsar A. Pascual, soci fundador
i en fires, oferint un servei de valol’emprenedora local va donar a conèid’Estudi Gràfic El Prat SCP, que malgrat
ració de col·leccions i organització
xer tres històries d’emprenedoria al
la crisi s’arrisquen a posar en marxa un
d’exposicions. Menció especial a “Kta’s,
Prat: Vanesa Martínez, “Vamaca”, fotòprojecte empresarial a la ciutat. La Jortaller de gastronomia”
grafa i dissenyadora freelance; Ricard
nada va acollir el lliurament dels Premis

❧
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El comerç
il·lumina
el Nadal
L’Ajuntament i les
associacions comercials
col·laboren en la
il·luminació dels carrers
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L’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme de l’Ajuntament del Prat ha
atorgat una subvenció de 21.000 euros
a les associacions de comerciants de la
ciutat per col•laborar en la il•luminació
nadalenca dels carrers que cada any
duen a terme aquestes entitats.
Així, l’Ajuntament també ajuda a fer
que els carrers i la vida ciutadana al Prat
siguin més atractius en unes dates que, a
banda de l’aspecte comercial, també tenen un component social, familiar i lúdic.
D’altra banda, l’àrea municipal de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ha
destinat 45.000 euros a la campanya

Tram del carrer de Jaume Casanovas, a prop del Cèntric, amb la il·luminació nadalenca

de dinamització comercial “El comerç
del Prat a les teves mans”, un conjunt
d’elements de comunicació (banderoles, bosses...) i activitats en el marc de la
Fira Avícola adreçades a donar suport al
comerç pratenc durant aquests dies.

Comprar a les botigues de la nostra
ciutat enlloc de fer-ho a grans centres
comercials o en altres municipis contribueix a mantenir una xarxa comercial
propera, que dóna vida i llum als nostres
barris i carrers

❧

Aparadors
dignes
d’elogi
El Prat celebra
el 5è concurs d’aparadors

El cinquè Concurs d’Aparadors del Prat,
convocat un any més pel Consell Municipal de Comerç, ha comptat enguany
amb la participació de 29 botigues.
A l’hora de decidir els aparadors guanyadors, el jurat també ha tingut en
compte el vot popular, emès a través
de missatges per telèfon mòbil. Tothom
qui ha volgut ha pogut participar votant
el seu aparador favorit enviant un SMS
amb el nom de la botiga.
Les botigues guanyadores en aquesta
cinquena ocasió han estat les següents:
[ Premi a l’aparador amb més qualitat artística a la botiga “Party’s”, del carrer de Frederic Soler, 9
[ Premi a l’aparador més original a la
botiga “Costa Emmarcació”, de carrer de
Jaume Casanovas, 31.
El jurat ha acordat atorgar un accèssit
a l’aparador més original a la botiga “El
primer clau”, del carrer de Jaume Casanovas, 135.
El lliurament dels premis es va fer durant la passada Fira Avícola, en un acte en
el qual també es va fer un reconeixement
a les botigues més antigues del Prat

Dora García, propietaria de “Party’s”, amb l’aparador de més qualitat artística.
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Vídeo a www.elprat.tv

Jordi Costa, propietari de la botiga “Costa Emmarcació”, amb el fill.
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lls tres, juntament amb Jordi Ibáñez,
són l’ànima d’aquesta associació sense
ànim de lucre que, a través de les activitats
educatives i socials, intenta donar eines
a infants i joves amb risc d’exclusió
social perquè se sentin protagonistes
de les seves vides i les visquin
amb dignitat. Ara han engegat un nou
projecte per ajudar els nois i noies
a entrar en el món laboral i aprendre
un ofici, el de disseny gràfic.

Catalina González, Isabel Vázquez
i Marcelo Montori, membres
de l’equip directiu de SAO-Prat

“Preferim
que ens
contractin
serveis
que no que
ens donin
subvencions”

Encara que aparentment no ho semblin, la Isabel i
la Catalina són monges (la Isabel, concepcionista,
i la Catalina, teresiana) i el Marcelo és frare marista. Ells tres, juntament amb Jordi Ibáñez, van
iniciar aquesta aventura fa vuit anys, amb una
fórmula inèdita: la d’ajuntar tres congregacions
religioses per treballar en un mateix projecte, la
creació de SAO-Prat. Tots tres es van trobar treballant als barris de Sant Cosme i Sant Jordi, i d’ells
va sorgir la idea de crear aquesta associació que
va néixer al copsar les necessitats de molts nens i
nenes i joves, amb grans carències socials.
Què els oferiu als joves perquè vinguin a
les activitats que els proposeu?
Marcelo: Són joves que han de creure en ells
mateixos. Vénen de fracassos, de llocs on els
donen per impossibles, fins i tot ells ho pensen.
L’objectiu és oferir-los experiències que els proporcionin èxit. Ho han de fer ells, nosaltres posem les eines.
I com ho feu?
Isabel: SAO-Prat va néixer totalment vinculada al territori, aquest és un dels puntals de la
nostra acció. Treballem al Prat, als barris de Sant
Cosme i Sant Jordi, bàsicament, i treballem en
xarxa, amb l’Ajuntament, amb les associacions
de veïns, amb el Consell Veïnal. Totes aquestes
entitats han transmès un missatge de credibilitat, que ha fet que fóssim acceptats com a part
del Prat. Tenim sentit en l’entorn on estem.
M: L’experiència ens demostrat que un més un
més un, no són dos; no sumen, sinó que multipliquen. Sense aquesta complicitat, el nostre
projecte hauria estat impossible.
Quin és l’èxit, per a vosaltres?
Catalina: El millor èxit és que els infants i joves
s’animin a reintentar processos formatius, que
havien abandonat. I no perquè toca fer-ho, sinó
perquè recuperin els seus somnis. La principal
eina per tirar endavant és creure en tu mateix.
Aconseguir l’autoestima de cadascun d’ells és
l’èxit real per a nosaltres.
I com ho aconseguiu?
M: No caient en la seva provocació. Quan veuen
que nosaltres no els expulsarem, encara que
s’ho mereixin, al final acaben comportant-se de
manera que no donen motius per a l’expulsió.
I: Amb la nostra actuació, per exemple al centres
oberts, on els nois i noies venen fora de l’horari
escolar, hem aconseguit que vinguin voluntàriament, i gent que no va l’escola o a l’institut, sí
que ve al Centre. Ens estem convertint en un

referent per als nanos, i això és molt positiu.
C: També es troben recolzats en l’àmbit de les
habilitats socials, perquè els fem reflexionar,
pensar en el que senten, en les seves reaccions, i
això també els ajuda.
Què sentiu quan veieu que us en sortiu?
C: És una festa! és molt gratificant veure com
els canvia la cara. Són infants i joves que no
esperen res de la vida, que és el pitjor que et
pot passar, i quan descobreixen totes les seves
possibilitats... és el millor!
M: Aprenen a valorar els petits èxits i ens agrada
compartir-ho amb ells. Un 80% dels que passen per aquí acaben els processos de formació
professional en sis mesos, i altres retornen a la
formació escolar reglada.
Quina és la vostra aspiració present?
C: Un gran èxit seria aconseguir fer una xarxa
territorial, en la qual administracions, empreses,
serveis socials i món educatiu s’impliquessin
per oferir una veritable atenció als joves, en
tots els aspectes.
M: Això seria un èxit de la societat. Cadascú en
el seu paper, que pensés en les necessitats dels
joves més desfavorits. Treballar plegats en accions concretes.
I s’està gaire lluny d’aconseguir aquesta
xarxa territorial?
M: No. Per part de l’Ajuntament del Prat hi ha
la voluntat política i tècnica per aconseguirho. Crear sinèrgies entre tots pot ser molt enriquidor: es crea consciència de comunitat i
de territori.
En època de crisi econòmica, com penseu
subsistir?
C: La idea és crear un sistema que no depengui de les subvencions, sinó de la productivitat pròpia.
M:En aquest sentit hem creat una empresa pròpia, en la qual els joves treballen i generen recursos, primer amb les reformes en l’àmbit de la
construcció i ara amb el disseny gràfic.
I: Estem creant línies de formació professional
que siguin sostenibles.
Què significa SAO?
I: A part de ser sigles, té un significat més simbòlic. Com a paraula, significa posar adob a la
terra per fer-la fèrtil i apta per conrear. Aquesta
és la metàfora de la nostra missió

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“Un gran èxit seria
aconseguir fer una
xarxa territorial, en la
qual administracions,
empreses i món
educatiu s’impliquessin
per oferir una veritable
atenció als joves”

“L’objectiu és oferirlos experiències que
els proporcionin
èxit. Ho han de
fer ells, nosaltres
posem les eines”

“Per part de
l’Ajuntament del
Prat hi ha la voluntat
política i tècnica per
aconseguir crear
sinergies entre tots”
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Publicitat

Deporte moderado,
receta saludable
El Ayuntamiento y la Generalitat impulsan un plan
para la actividad física como terapia de salud,
a través de los ambulatorios y los centros deportivos

Actividad guiada del Pafes en un complejo deportivo de la ciudad.

El Ayuntamiento promueve, conjuntamente con los servicios de salud y de
deportes, el fomento de los hábitos saludable entre las personas que no están
acostumbradas a hacer deporte. Entre
los diferentes programas figura el Pafes
(Plan de actividad física deporte y sa-

lud), a dirigido a personas con enfermedades crónicas o molestias, que, gracias
al deporte moderado, hallan alivio.
Así, se fomentan los programas de actividad física por parte de los servicios
de salud de la ciudad, que se concretan
en circuitos de caminadas y en la inicia-

COORDINACIÓN

Los programas de salud
están coordinados entre los
centros de atención primaria
y los complejos deportivos
municipales de la ciudad
¿QUÉ SE HACE EN EL PRAT?

Destaca la iniciación deportiva
supervisada, caminatas,
Pafes y actividades dirigidas
como el Aquasalus
con prescripción médica

ción deportiva supervisada en los centros deportivos.
Además del Pafes, el Ayuntamiento
viene organizando actividades deportivas específicas, también en coordinación con los centros de salud, como el
Aquasalus, con más de 150 usuarios/as
actualmente, dirigido a personas con
problemas en el sistema locomotor,
diabetes, obesidad o enfermedades
cardiovasculares. También destacan los
programas de terapia infantil y adulta
para corregir problemas posturales y de
espalda o el programa para combatir los
efectos de la fibromialgia.
Las personas de El Prat que se quieran
informar sobre los diferentes programas de salud deben consultar con su
médico de cabecera o en los complejos
deportivos de la ciudad

❧

[ Míriam Roures ]
Vídeo en www.elprat.tv
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Tanques publicitàries del camp de futbol del CEM Sagnier, seu de l’Associació Esportiva Prat.

Els clubs esportius locals,
32
a la recerca de patrocinadors
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La inversió de patrocinadors i espònsors privats ha disminuït amb la crisi.
Les entitats esportives busquen noves fòrmules per captar ingressos de publicitat.
El món de l’esport no ha quedat al
marge de la crisi econòmica que afecta tants i tants sectors. La majoria de
clubs del Prat han vist com alguns
dels seus patrocinadors o espònsors
han deixat de col·laborar-hi. Alguns
són empreses grans i altres petits comerços de la ciutat que han reduït la
despesa en publicitat.
El futbol, un dels
més perjudicats
La imatge de tanques publicitàries buides de contingut als camps de futbol ja
és habitual des de fa uns anys. No és el
cas del bàsquet, on al pavelló Joan Busquets es manté el ritme d’anunciants
que col·laboren amb el Club Bàsquet
Prat. Una situació que, en canvi, no es

dóna a l’altre pavelló, al Julio Méndez,
on la publicitat és testimonial.
L’esport amb més practicants al Prat
és un dels que més fort ha rebut el cop
de la crisi. El principal club de la ciutat,
l’Associació Esportiva Prat, ha vist com
la publicitat al camp del Sagnier ha
disminuït. Per aquest motiu, l’entitat

Fòrmules
imaginatives
Les entitats esportives de la nostra
ciutat, com està sent el cas de l’AE
Prat, estan provant noves maneres
de fidelitzar els seus patrocinadors
i espònsors publicitaris.

ha decidit contractar una persona que
s’encarregui de buscar publicitat per a
l’entitat com a via de sortida a la crisi i
així mantenir els ingressos de publicitat
del club. D’altra banda, ha ideat fòrmules molt atractives amb la finalitat de
vincular els espònsors locals a l’entitat,
per exemple, mitjançant l’entrega de
carnets de soci i altres avantatges. Pel
que fa a les famílies que paguen la quota dels infants que juguen, de moment
totes ho han pogut fer sense problemes.
A l’Estruch, la situació és diferent.
L’Escola de Futbol Prat Blaugrana no
gestiona la publicitat del camp però sí
que pateix alguna situació complicada
per culpa de la crisi: “Si els dos pares
d’una família es queden a l’atur no pots
deixar un nen sense futbol. Intentem

EN BUSCA DE PATROCINI

L’Associació Esportiva Prat
de futbol ha decidit
contractar un professional
especialitzat en la recerca
de patrocinadors per al club

EL JULIO MÉNDEZ, EL MÉS AFECTAT

De tots els complexos esportius
de la ciutat, el Julio Méndez
és el que ha registrat
un descens més gran
de publicitat a les tanques

EL CLUB BÀSQUET PRAT RESISTEIX

El CB Prat està resistint bé
la crisi, degut a oferir uns
preus publicitaris barats i tenir
pocs anunciants morosos
El pavelló Joan Busquets, on juga el CB Prat, pràcticament no ha perdut publicitat.
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mica que les tanques de metall. Com
es veu, als clubs locals no els queda
més remei que forçar la imaginació en
temps de crisi.
El CB Prat s’adapta

Tanques de publicitat del camp de futbol del CEM Julio Méndez.

fraccionar els pagaments de manera
que les famílies s’ho puguin arreglar.
Entenem que hi ha altres necessitats
abans que el futbol”, argumenta Josep
Dólera, president de l’entitat.
La publicitat a l’Estruch, gestionada pel Juventud Prat, tampoc passa
pel millor moment. A la disminució
d’anunciants se li ha de sumar l’impacte
de les obres del metro de la línia L9, que

ha fet minvar l’assistència de públic. Un
fet compartit també per l’Escola de Futbol Prat Blaugrana.
Al Julio Méndez, la Unificación Prat fa
mans i mànigues per poder aconseguir
algun espònsor. El president, Gregorio
Benedí, explica que l’entitat treballa ara
en la recerca de noves fórmules, com
una lona publicitària que es col·locaria
darrere les porteries, i molt més econò-

El Club Bàsquet Prat és dels que millor
s’ha adaptat a la crisi. El seu president,
Arseni Conde, diu que “sempre hem tingut preus barats i això ha fet que si dos
anunciants marxaven, n’entressin altres
dos. Sí que és cert que algú no paga, però
no és la norma. La publicitat que ingressem a través de les tanques del pavelló
intentem que sigui de comerços propers
o que es beneficien de nosaltres”.
El club ha apujat la quota als jugadors,
però s’ha fet “per revertir en la salut dels
jugadors amb un staff mèdic que compta amb aparells de podologia i bicicletes
d’esforç”, explica Conde

❧

[ José David Muñoz ]
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cinema capri

Malalties de la ment
Un debat científic que revolucionà la psiquiatria
A començament del segle XX, el doctor
Carl Jung treballa en una clínica psiquiàtrica a Suïssa. L’arribada d’una jove pacient, afectada per una greu neurosi, i la
relació amb Sigmund Freud, canviaran
la seva manera d’entendre la psiquiatria.
Un debat crucial
Un método peligroso és qualsevol cosa
menys una pel·lícula fàcil, com tampoc
ho és el seu autor, David Cronenberg.
Després d’una extensa i contundent
filmografia en la qual sovint la bogeria
posseïa alguns dels seus protagonistes,
Cronenberg ha abordat el tema del naixement dels principis psicològics que
durant dècades van presidir la psiquiatria moderna, alguns dels quals encara
són vigents avui dia. Ho ha fet prenent
com a base una obra teatral de Christopher Hampton, The talking cure, de la
qual n’ha sorgit una adaptació preciosista, acurada, densa i, alhora, entenedo-

ra per al públic no especialitzat.
I com no podia ser d’una altra manera, Cronenberg ha donat el pes a la
paraula, amb uns diàlegs que obliguen
l’espectador a mantenir l’atenció en tot
moment, recolzant-se en les sòlides interpretacions i magnífiques caracteritzacions de Viggo Mortensen (la tercera
col·laboració amb el director després
de Una historia de violencia i Promesas
del Este) i Michael Fassbender. El triangle
protagonista el completa Keira Knightley, en una interpretació d’aquelles que
sonen, i potser injustament, per als Oscars. Destaca també, en un breu i intens
personatge, un turmentat Vincent Cassel que s’afegeix a aquest complex grup
humà real, format per quatre psiquiatres
que són, d’alguna manera també i en diferent grau, malalts

❧

[ Marga Gómez ]

Cine club al Capri: El hombre de al lado, de Mariano Cohn i Gastón Duprat,
18 de gener, 20 h. Entrada lliure. Versió original en castellà.

algú del
prat
et recomana
un llibre
El ocho
[ Katherine Neville
[ Ediciones B
[ Barcelona,1990
[ http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ocho

Un método peligroso
[ Director: David Cronenberg
[ Guió: Christopher Hampton
[ Guió: Christopher Hampton
[ Música: Howard Shore
[ Intérprets: Viggo Mortensen,
Michael Fassbender, Keira Knighley,
Vincent Cassel, Sarah Gadon
[ Durada: 99 minuts

El Ocho, El Vuit a la versió catalana, tracta
de la recerca d’un joc d’escacs que
va pertànyer a l’emperador Carlemany.
Les peces amaguen la clau d’una
fórmula lligada a l’alquímia i als poders
ocults. Després d’estar enterrats durant
mil anys en una abadia francesa, les
peces van passant durant dos segles
per diferents personatges
històrics com Napoleó
o Newton, deixant
darrere seu una sèrie
d’assassinats i tragèdies.
És molt atractiu com
barreja la història real i la
ciència-ficció a través de
les peces del joc d’escacs

❧

[ Belén Benítez
Intèrpret de llengua de signes ]
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Què saber
a l’hora
de comprar
JOGUINES
EL PRAT
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A l’hora de comprar joguines, per gaudir sense
complicacions, tingueu en
compte el següents consells:
Feu una llista de les joguines que voleu i ajusteu-vos
al pressupost.
Eviteu la compra compulsiva que provoquen ofertes
i promocions. Compareu
preus entre botigues. No us
deixeu enganyar per la publicitat.
Comproveu les condicions
de devolució i conserveu el
tiquet de compra (on ha de
figurar les dades tant de la
botiga com del producte). Opteu per
botigues especialitzades en joguines.
Comproveu que l’etiqueta de la joguina porti la marca CE (que assegura els
requisits europeus de qualitat i seguretat), el nom i marca del producte, la raó
social i adreça del fabricant o importa-

dor o venedor, i les instruccions i advertències d’ús. Prioritzeu les joguines
amb una fabricació més respectuosa
amb el medi ambient, que utilitzin
materials reciclats o joguines de comerç just. Intenteu repartir les joguines al llarg de l’any

❧

Associació de
Comerciants del carrer
de Frederic Soler
[ C. Frederic Soler 6 i 8
[ 933 704 295 i 933 741147
[ associaciofredericsoler@hotmail.com

A

questa entitat,
fundada l’any 1990,
agrupa 26 botigues
situades al tram
del carrer de Frederic
Soler comprès
entre l’avinguda
de la Verge de
Montserrat i el carrer
de Ferran Puig.

EL PRAT

L’associació organitza activitats de promoció, com aquest passeig en un carro tirat per un cavall.

En defensa del comerç del
Prat: qualitat i proximitat
Treballen per fer el carrer agradable i amb activitats per atreure-hi la gent
L’Associació de Comerciants del carrer
de Frederic Soler, tot i tenir una llarga
història, ha pres recentment nova força amb la renovació dels seus càrrecs
directius. L’entitat treballa per fer el seu
tram de carrer més atractiu i agradable
per passejar-hi i comprar-hi, tot atraient
gent mitjançant diverses activitats. Un
exemple va ser la Fira de Gangues que
van organitzar el 10 de setembre, quan
les botigues van sortir al carrer a vendre
les restes de temporada.
Durant la campanya nadalenca, a
banda de la il·luminació del carrer (per
a la qual han rebut, com totes les associacions comercials del Prat, una sub-

venció de l’Ajuntament) han organitzat
tot un seguit d’activitats (tabalada dels
Diables, passeigs en carro de cavalls, visites de Pare Noel, concert de la Unió
Filharmònica...).
Zona de vianants
La secretària de l’associació, Dora Garcia,
explica que “és beneficiós que el carrer sigui de vianants, perquè així la gent passeja més tranquil·la i la calçada s’ha pogut
guarnir amb plantes”. Els agradaria que el
carrer tingués un sol nivell, sense voreres,
i una il•luminació especial, a l’estil de Ferran Puig, del qual és continuació i amb
el qual forma un dels principals eixos co-

mercials del Prat. L’associació considera
que l’estat del comerç del Prat és bastant
precari i creu necessari promocionar-lo
portes en fora com s’ha fet amb els espais naturals del Delta.
“Gent de fora que visita el Prat per primera vegada es porta una molt bona
impressió de la ciutat, i també dels seus
restaurants i botigues, i això s’hauria de
potenciar”, explica Dora.
Comprem al Prat
També demanen a la gent del Prat que
pensi a comprar a la nostra ciutat abans
de marxar a fer-ho a Barcelona o als
grans centres comercials
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info@elpratcomunicacio.com

