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Un pressupost municipal
amb més contingut social
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Serveis de salut
[ CAP Dr. Pujol i Capsada 934791670
[ CAP Ramona Via 933704101
[ CAP 17 de setembre 933795422
[ Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP) 933709053
[ Creu Roja 933703304
[ Departament municipal de Salut Pública 933790050
[ Hospital de Bellvitge Informació 932607500
[ Hospital de Bellvitge Urgències 932607575
 
[ Farmàcies de guàrdia
Per confirmar les farmàcies
en servei de guàrdia entreu a  www.farmaciesdeguardia.com 
o truqueu a la Policia Local 934787272

Internet
[ Ajuntament www.elprat.cat
[ OIAC, Oficina municipal d’informació oiac@elprat.cat
[ Cases d’en Puig  www.casesdenpuig.com
[ Consensus (portal de participació) www.consensus.cat/elprat
[ Entitats del Prat www.entitatsdelprat.cat
[ La Porta del Delta  www.portadeldelta.cat
[ La Capsa  www.lacapsa.org
[ Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa www.ccriberabaixa.cat
[ Centre Cívic Jardins de la Pau www.ccjardinspau.org
[ El Prat Ràdio www.elpratradio.com
[ elprat.tv www.elprat.tv
[ Prat Espais www.pratespais.com
[ Aigües del Prat www.aiguesdelprat.es
[ Sant Cosme www.cosmepolitan.cat

Telèfons
[ Emergències 112
 
[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ OIAC-Oficina d’Informació

i Atenció Ciutadana 933790050
[  Aeroport 932983838
[  Aigües del Prat 934793535
[ Arxiu municipal 934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà 936400867
[ CCCP La Capsa 934785108
[ Cèntric Espai Cultural 934792968
[ CEM Estruch 933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez 934787660
[ CEM Sagnier 934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237
[ Cases d’en Puig, 933790050

Serveis de Ciutadania ext. 5600

[ Centre de normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

[ Correus 933790199
[ Deixalleria 933790273
[ DNI Tramitació 933703902
[ El Prat Ràdio 934785360
[ Equipament Cívic

Delta del Llobregat 934787283
[ Escola d’Arts 933708501
[ Fecsa-Endesa 933705557
[ Gas Natural 900760760
[ Jutjat de guàrdia 935519004
[ La Porta del Delta 933741379
[ Manteniment i Serveis

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina de Benestar

i Família 933709821
[ Oficina de Recaptació 934729243
[ Oficina de Treball

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta 

d’estris vells 934794544
[ Registre Civil 935519000
[ Tanatori 934780831
[ Taxis 933701611 
 931131006
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El Concurs Fotogràfic “Delta del Llobregat”, que 
organitza cada any l’Agrupació Fotogràfica Prat, ha arribat a la 20ena edició. Aquest concurs vol ressaltar els 
valors estètics i naturals del delta del Llobregat a través de la imatge fotogràfica. En aquesta edició s’han admès 
un total de 170 obres (55 a la categoria de Paisatgisme, 63 a la de 
Caça fotogràfica i 52 a la de Macrofotografia), pertanyents a un 
total de 44 autors i autores. El jurat ha estat format per Marcel Gil 
Velasco (ornitòleg), Núria Gabernet Díaz (biòloga) i Mercè Mayol 
Faura (Associació Fotogràfica La Garriga). Amb motiu del 20è 
aniversari del concurs, aquesta vegada s’ha atorgat una menció 
especial. Trobareu més informació a www.afprat.org ❧

A banda de les fotos 
publicades en aquestes 
pàgines, podeu mirar la resta 
de fotos premiades a la web 
municipal www.elprat.cat

TOTES LES FOTOS A LA WEB

Primer premi Caça fotogràfica. “Lluita”, de Francesc Balaguer.Menció especial 20è aniversari. “Avetoro a punto de aterrizar”, de Víctor Cañadas.
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Primer premi Paisatgisme. “El carro de l’avi”, de Núria Escobedo.

Primer premi Macrofotografia. “A vista d’espiadimonis”, de José Manuel Sesma.
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La vitalitat del Prat

E

Estamos empezando un año, un 2012 que se prevé difícil y con muchos ajustes económicos. Estos ajustes ya se vi-

sualizan en los presupuestos del Ayuntamiento, que este año, más que nunca, se dedicarán prioritariamente a dar el 

máximo apoyo social y a intensificar las tareas de protección social y las acciones que ayuden a mejorar el empleo.

Pero a pesar de las dificultades, hay que ser positivo. El Prat es una ciudad dinámica y viva que se mueve, se ilusiona, 

crea proyectos, innova... En esta revista podréis encontrar ejemplos de esta vitalidad.

  

Casi 50 aficionados a la fotografía han participado en el Concurso Fotográfico Delta del Llobregat, con unas foto-

grafías preciosas de la naturaleza que nos rodea. Se acerca el Carnaval y muchos de vosotros, a través de diversas 

entidades, estáis poniendo vuestra imaginación al servicio de una rúa que, por unos momentos, nos hará olvidar las 

preocupaciones. Las entidades de mujeres se organizan para hacer talleres y encuentros de formación y reflexión. 

Más de 20 equipos de fútbol sala volverán a competir en los patios de las escuelas. La AE Prat lucha por el liderazgo. 

Nace una nueva asociación de comerciantes, la de la calle Jaume Casanovas. El joven nadador Víctor Villanueva 

entrena duro para conseguir su meta en los paralímpicos de Río de Janeiro y la ilustradora Purificación Hernández 

hace volar la imaginación para dibujar la popular “Lila”, que ahora triunfa en el Club Súper 3.

Los y las pratenses, de manera individual o colectiva, estáis creando el relato de una ciudad, El Prat, que hace frente 

a las adversidades con trabajo, dinamismo e ilusión.

Els pratencs i les

pratenques, de manera 

individual o col·lectiva, esteu 

creant el relat d’una ciutat, 

el Prat, que planta cara a 

les adversitats amb treball, 

dinamisme i il·lusió.

stem començant un altre any, un 2012 que es preveu difícil i amb molts ajustos econòmics. Aquests ajustos ja es 

visualitzen en els pressupostos de l’Ajuntament, que enguany, més que mai, es dedicaran prioritàriament a donar 

el màxim suport social i a intensificar les tasques de protecció social i les accions que ajudin a millorar l’ocupació.

Però malgrat les dificultats, cal ser positiu. El Prat és una ciutat dinàmica i viva que es mou, s’il·lusiona, crea projec-

tes, innova... En aquesta revista hi podreu trobar exemples d’aquesta vitalitat.

  

Quasi 50 aficionats a la fotografia han participat en el Concurs Fotogràfic Delta del Llobregat, amb unes fotogra-

fies precioses de la natura que ens envolta. S’acosta el Carnaval i molts de vosaltres, a través de diverses entitats, 

esteu posant la vostra imaginació al servei d’una rua que, per uns moments, ens farà oblidar les preocupacions. 

Les entitats de dones s’organitzen per fer tallers i trobades de formació i reflexió. Més de 20 equips de futbol sala 

tornaran a competir als patis de les escoles. L’AE Prat lluita pel lideratge a la classificació. Neix una nova associació 

de comerciants, la de carrer de Jaume Casanovas. El jove nedador Víctor Villanueva entrena de valent per aconse-

guir la seva fita als paralímpics de Rio de Janeiro i la il·lustradora Purificación Hernández fa volar la imaginació per 

dibuixar la popular “Lila”, que ara triomfa al Club Súper 3.

Els pratencs i les pratenques, de manera individual o col·lectiva, esteu creant el relat d’una ciutat, el Prat, que planta 

cara a les adversitats amb treball, dinamisme i il·lusió.

Lluís Tejedor 
L’alcalde

Los y las pratenses, de

manera individual o

colectiva, estáis creando 

el relato de una ciudad, El 

Prat, que hace frente a las 

adversidades con trabajo, 

dinamismo e ilusión.
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Serveis a les persones

Via pública, manteniment i medi ambient

Obres i projectes de ciutat

Serveis generals

Despeses pagament deute

Seguretat ciutadana

Comunicació (ràdio, web, elprat.tv)

De cada 100 € del pressupost per a 2012, se’n destinaran:

1 €
8 €

9 €

11 €

13 €

26 €

32 €

[ Ajuntament      73.695.476         2.380.000      76.075.476

[ Aigües del Prat, SA       7.682.442        2.996.955      10.679.397

[ Prat Espais, SLU       2.997.967        1.108.224         4.106.191

[ Prat Comunicació, SL        700.220                                 700.220

Pressupostos propis de l’Ajuntament
i de les empreses municipals

preSSUpOSt MUNICIpal 2012

       Ordinari            Inversions                       Total
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Les 4 claus

[1]

Els serveis socials municipals 

augmenten la despesa 

per a 2012 en les partides 

dels serveis d’atenció 

domiciliària i suport social.

[2]

El pressupost reflecteix la 

voluntat de l’Ajuntament 

de mantenir els seveis 

públics essencials, sobre 

tot els relacionats amb 

la cohesió social.

[3]
El Prat presenta una situació 

financera millor que la 

de molts municipis per la 

important aportació d’ibi 

de l’aeroport i el port.

[4]
El pressupost per a 2012

es basa en els compromisos 

recollits en el PAM 

(Programa d’Actuació 

Municipal) 2011 – 2015.

El pressupost
municipal es

redueix un 5,6 %
però incrementa

les despeses
socials

El Ple municipal del 21 de desembre va 
aprovar el pressupost municipal per a 
l’any 2012, amb els vots favorables dels 
grups que integren l’equip de govern 
(ICV i PSC) i del PP, i l’abstenció de CiU.

El total del pressupost consolidat (el 
de l’Ajuntament més el de les empreses 
municipals) és de 90,3 milions d’euros, 
un 5,6% menys que el de l’any passat. 
Totes les regidories veuran reduït el seu 
nivell de despesa, tret de les d’Educació, 
Promoció Econòmica (formació i ocupa-
ció), i, sobre tot, la de Serveis Socials, que, 
al contrari, veuen els seus pressupostos 
incrementats. Això respon a la volun-
tat i al compromís de l’Ajuntament de 
mantenir els serveis públics essencials, 
en especial, aquells relacionats amb la 

cohesió social. El pressupost d’enguany 
reflecteix el context actual de crisi i fort 
retrocés econòmic i continua en la lí-
nea encetada l’any passat de garantir la 
prestació dels serveis essencials i asse-
gurar el manteniment de la qualitat de 
vida que s’ha aconseguit al Prat, alhora 
que es redueix la despesa en altres àm-
bits menys prioritaris. 

Totes les administracions públiques 
han vist com el seus ingressos han cai-
gut de manera important i tenen difi-
cultats per tirar endavant les funcions 
que tenen encomanades. En el cas dels 
Ajuntaments, a més, la situació s’agreuja 
pel fet que amb els anys han anat assu-
mint funcions que estrictament no els 
corresponen. D’altra banda, la qualitat 



el prat

10
febrer 12

i quantitat de serveis que ofereixen els 
ajuntaments ha arribat a un alt nivell en 
els darrers anys de bonança econòmica.

Base fiscal

El Prat, a diferència de la majoria de 
municipis del voltant, no presenta una 
situació financera tan dolenta per la im-
portant aportació, via impost de béns 
immobles (ibi), procedent de l’aeroport i 

el port, que permet compensar la baixa-
da d’altres ingressos, com ara la partici-
pació en tributs de l’Estat i subvencions 
d’altres administracions, entre altres. 

Principals inversions

El pressupost per a 2012 és el propi d’un 
inici de mandat i es basa en els com-
promisos recollits en el PAM (Programa 
d’Actuació Municipal) per al període 

2011 – 2015 (podeu consultar el contin-
gut complet a l’apartat Ajuntament del 
web municipal www.elprat.cat).

Pel que fa a les inversions, correspon-
dran bàsicament a millores i manteni-
ment d’equipaments i espai públic, i 
no pas a la construcció de noves, o bé a 
l’arranjament de carrers que necessiten 
una actualització, com és el cas del car-
rer de Reus ❧

preSSUpOSt MUNICIpal 2012: INVerSIONS

Las aportaciones a las 
guarderías municipales (“escoles 
bressol”) aumentan respecto 
al presupuesto de 2011.

<< GuArdEríAS

Los servicios sociales municipals 
aumentan su gasto para 2012 en 
las partidas de los servicios de 
atención domiciliaria y apoyo social. 
Las ayudas a familias en dificultades 
crecen sustancialmente.

      SErViCiOS SOCiALES MuNiCiPALES<
<

imagen de una “escola bressol” municipal de El Prat.

imagen de la oficina de primera atención de servicios sociales del Ayuntamiento de El Prat.
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Obras de reparación del vaso de la 
piscina grande y consolidación del 
soporte de las playas de la piscina.

<< CEM SAGNiEr

Continuación de la urbanización del 
tramo de la av. Verge de Montserrat 
afectada por las obras de la estación 
de metro del Estruch. La urbanización 
seguirá el mismo estilo aplicado 
en el tramo entre las avenidas 
del Remolar y del Canal. Por otro 
lado, se acometerá la primera fase 
de remodelación de La Capsa.

<< ZONA ESTruCh – CAPSA

La urbanización de la principal plaza 
de la ciudad ya hace años que está 
en marcha, vinculada a las obras del 
metro y del Cèntric. Durante este 
año se renovará el alcantarillado 
entre la pl. Mestre Estalella y la
c. Barcelona. Además, la empresa 
municipal Prat Espais está redactando 
el proyecto de construcción de un 
nuevo parking subterráneo al otro 
lado de la estación del metro.

<< PL. CATALuNyA

                    Aspecto general de la pl. Catalunya. A la derecha, el Cèntric.

                  En el centro, acceso a la parada del metro. A la izquierda, la Capsa.

                  Zona de piscinas del CEM Sagnier.

Trobareu el contingut complet 
del pressupost a l’apartat 
Ajuntament / Pressupost del web 
municipal www.elprat.cat
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preSSUpOSt MUNICIpal 2012

Amb motiu de l’aprovació 
del pressupost municipal, 
Rafael Duarte i José Garcia 
van concedir una entrevis-
ta a l’emissora municipal El 
Prat Ràdio (91.6 FM), que 
podeu escoltar completa a 
l’apartat Ajuntament / Pres-
supost del web municipal 
www.elprat.cat.

Com resumiria el pressu-
post municipal per a 2012?
R. Duarte: Estem en una si-
tuació molt complicada des 
del punt de vista econòmic 
i tots els pressupostos de 
les administracions públi-
ques són de contenció. En 
el cas del Prat, el pressupost 
de 2012 continua la línia 
d’austerirat i moderació del 
de 2011. El que s’intenta 
és restringir totes aquelles 
despeses que no són prio-
ritàries, i mantenir i incre-
mentar les fonamentals, com serveis so-
cials, educació i promoció de l’ocupació. 
J. García: En el moment i circumstàncies 
que patim tots, és un pressupost raona-
ble, responsable i ajustat a les necessitats 
de la ciutadania del Prat, destinat a man-
tenir i reforçar serveis públics de caràcter 
social que ens ajudin a mantenir la cohe-
sió social i evitar que la gent més neces-
sitada caigui en l’exclusió social.

Com afecta la situació general de crisi 
als comptes municipals?
R.D.: S’ha reduït molt l’aportació de 
l’Estat als ajuntaments, i també les sub-
vencions de la Geneneralitat, algunes 
de les quals ens les deu des de fa anys. 
A més, els crèdits dels bancs s’han re-
duït i encarit, i els ingressos propis (im-

Entrevista a Rafael Duarte, tinent d’alcalde d’Alcaldia, Serveis Centrals i Economia, 
i a José Garcia, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

postos municipals) també han caigut 
per la conjuntura general. Per sort, la 
important aportació de l’ibi del port i 
l’aeroport ajuda a compensar la situació. 
Això fa que mantinguem un pressupost 
de rigor, paguem nòmines i proveïdors i 
que no tinguem morositat.

Les inversions, per tant, també s’han 
reduït?
J. G.: Lògicament, el pressupost destinat 
a inversions és molt inferior al dels dar-
rers anys. Primer per causa de la crisi, i 
segon perquè es tracta d’un pressupost 
d’inici de mandat, quan el que fas és 
projectar i planificar. I, a més, en els úl-
tims anys l’Ajuntament ha fet inversions 
molt potents i per sobre dels municipis 
de l’entorn (aparcaments, escoles bres-

sol, equipaments...). Ara, la ciutadania 
del Prat gaudeix d’un nivell de serveis 
molt satisfactori, i del que es tracta és de 
mantenir-lo ❧

“Hem fet un pressupost ajustat a
les necessitats de la ciutadania” 

“En el pressupost s’han 
restringit aquelles despeses 
que no són prioritàries, i 
s’han mantingut i fins i tot 
incrementat les fonamentals”

PriOriTATS

“Des de fa anys, la ciutadania 
del Prat gaudeix d’un 
nivell de serveis molt 
satisfactori, i del que es 
tracta és de mantenir-lo”

MANTENir SErVEiS

duarte i García, durant l’entrevista als estudis d’El Prat ràdio.
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Las entidades van “a clase” 
Cases d’en Puig ofrece talleres i cursos de formación para las entidades y asociaciones 
de El Prat, así como asesoramiento en los temas que les interesan o preocupan

En el último semestre, 77 
representantes de 49 entidades 
de la ciudad han recibido 
formación en Cases d’en Puig 

BuENA ASiSTENCiA

Este equipamiento de los 
servicios de ciudadanía se ha 
convertido en una referencia 
para las entidades de la ciudad

CASES d’EN PuiG

El Servicio de formación para entida-
des de Cases d’en Puig se está con-
virtiendo en una buena manera para 
que las asociaciones locales conozcan 
herramientas para mejorar su gestión y 
funcionamiento.

En el último semestre, 77 personas de 
49 entidades de El Prat han pasado por 

Cases d’en Puig para asistir a las dife-
rentes sesiones, que han tratado temas 
como la financiación en tiempos de cri-
sis, el voluntariado, la gestión de las emo-
ciones, cómo administrar una asociación 
o cómo justificar las subvenciones. Las 
personas asistentes han puntuado con 
un 8,6 el nivel de la formación recibida.

Cases d’en Puig también ofrece un 
servicio de asesoramiento para entida-
des. Durante 2011 se han atendido 87 
demandas. Los temas más tratados han 
sido la constitución de una asociación, 
subvenciones, estatutos, seguros, ges-
tión de socios/as, contrataciones y ges-
tión de conflictos internos ❧

una sesión de formación para asociaciones en Cases d’en Puig.
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pOrtaVeUS delS grUpS MUNICIpalS

Rafael Duarte MolinaJosé García Pérez Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Recuperem l’ànima de la Fira
amb una sabata i una espardenya, de la mà 
d’en Roman Farreras i en Lluís Martínez, la complicitat 
del regidor de cultura, Ferran Casanovas, i l’aquiescència 
de l’alcalde José María Mesa, un fred matí d’hivern del 
1974 es va reprendre la Fira Avícola als porxos del Casal 
de Cultura. Uns pocs caps d’aviram i unes carxofes per 
vendre va ser tot el que es va exposar aquell diumenge, 
però va ser l’embrió de la Fira que avui tenim.

avui, la Fira ens costa una milionada, està 
absolutament burocratitzada, no respon a les necessitats 
del comerç ni la indústria locals i, com aquest any, ni 
tan sols hi ha pollastres per vendre. Per tot plegat, el 
nostre grup municipal va proposar en el darrer Ple del 
2011 la necessitat de replantejar-nos la Fira Avícola, 
per fer-la més atractiva pels restaurants i comerços, 
més econòmica per a les arques municipals i, en 
definitiva, més viva i un bon aparador de la ciutat.

des de CiU ja fa anys que plantegem la 
necessitat de cercar un nou indret per ubicar-la i no perjudicar 
als més de sis-cents veïns que no poden aparcar a Cal Gana 
mentre dura la fira. L’altre problema són els pollastres. Fa 
anys que es parla de fer un gran galliner gestionat per 
l’Associació de Criadors a Cal Tudela, però de moment res.

ens cal un gran pacte de ciutat per endegar un 
projecte, capaç de relligar la gran riquesa que tenim amb els 
espais naturals, el Parc Agrari, els pota blava, les carxofes, les 
masies, el comerç, la indústria i la potent activitat associativa 
de la ciutat, per retornar a la Fira l’ànima que està perdent.

la Fira ha de ser el gran aparador d’El Prat de 
cara a l’exterior. Tenim onze mesos per treballar-hi, si ens ho 
proposem ens en sortirem, però la clau la té l’equip de govern.

www.ciuelprat.cat

Primer, les persones
a mitjans del passat mes de desembre es va celebrar el
Ple municipal en el qual aprovàrem el pressupost per a aquest any.

a l’hora de plantejar-nos l’elaboració del 
pressupost hem tingut una prioritat, les persones, i posar-nos 
al seu costat; i, en la conjuntura que vivim, en la qual han 
caigut de manera important els ingressos municipals, ha marcat 
definitivament els comptes el fet de donar recolzament i intentar 
ajudar a superar les dificultats als que pitjor ho estan passant.

el resultat ha estat un pressupost raonable, 
responsable, de contenció i ajustat a les necessitats dels 
ciutadans i les ciutadanes del Prat, i a la realitat social 
complexa que vivim producte de la situació econòmica 
que patim. Uns temps en els quals volem donar cobertura 
als desequilibris que es produeixen i en els quals no hi 
ha res més important que poder ajudar a afrontar les 
conseqüències de la crisi derivades fonamentalment de l’atur.

es tracta de dirigir els esforços al manteniment 
de les actuacions que han d’enfortir la cohesió, la inclusió 
social i la convivència, de vetllar per garantir la igualtat 
d’oportunitats per a tothom i això pot significar haver 
de modificar, substituir, alterar alguns programes, però 
la nostra voluntat és, sobre tot, consolidar i reforçar els 
serveis públics i les mesures de protecció social.

en un moment en què les mesures del Govern 
de la Generalitat i les primeres del nou Govern de l’Estat 
suposen augment d’impostos, retallades o supressió d’ajudes, 
el Govern municipal, el més proper a la ciutadania, al qual es 
dirigeixen les persones davant les dificultats hem d’intentar, 
en la mesura del possible, donar respostes, mantenir el 
compromís i la determinació per buscar alternatives sensates, 
serioses i positives pel conjunt de la ciutat, i en això estem. 

http://elprat.socialistes.cat/
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pOrtaVeUS delS grUpS MUNICIpalS

Rafael Duarte MolinaJosé García Pérez Antonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Prioridad: más empleo 
y menos déficit
Muchos de ustedes sabrán que el alcalde Tejedor no 
tiene mayoría absoluta para gobernar el Ayuntamiento. También 
sabrán que eso para él no es ningún problema pues sabe que 
siempre estarán de su lado los socialistas de El Prat. Siempre 
serviles, dóciles y leales al eterno alcalde. Desde hace años son 
la muleta del alcalde, son los que siempre le ríen las gracias. 

a pesar del colosal fracaso electoral de los socialistas 
en El Prat, lograron un nuevo pacto municipal con ICV. Ese 
acuerdo mantiene al PSOE local como responsable de la creación 
de empleo y de la promoción económica en nuestra ciudad, a 
pesar del dramático balance de gestión en los últimos años. 

Va siendo hora de que su candidato y responsable de 
Promoción Económica, José García, aproveche esta tribuna de 
la revista municipal para exponer a los pratenses sus programas 
e iniciativas para combatir el masivo paro en El Prat. Eso es más 
substancial que criticar preventiva y sistemáticamente al Partido 
Popular desde el rencor, inoculado el día en que nuestra formación 
política les superó en las pasadas elecciones municipales. 

Se equivocan los socialistas si piensan que 
atacando con despecho infantil al Partido Popular mejorarán 
sus expectativas de voto. Pienso que les iría mejor si hicieran 
autocrítica, si resolvieran sus batallas internas, si mejoran su 
gestión allá donde tienen responsabilidades, si aparcaran el 
resentimiento, si reconocieran que han hecho algunas cosas mal 
y si no engañaran más a la gente. 

Familias, comercios y empresas lo están 
pasando realmente mal. Remontar este escenario de paro 
y deuda masiva debe ser la prioridad de todos los grupos 
políticos del consistorio. Nadie gana nada si algunos continúan 
desorientados, dominados por el rencor y fastidiados por sus 
reiterados fracasos electorales. 

www.antoniogallego.es

Presupuesto municipal 2012
Como es habitual, el pasado mes de diciembre el Pleno 
del Ayuntamiento aprobó el presupuesto municipal para el año 
2012. Los momentos por los que atraviesa el conjunto de la 
economía y los ayuntamientos en particular, están marcados por 
la reducción de los recursos disponibles y es ahora cuando es 
más importante el determinar las prioridades del gasto público.

en el caso del ayuntamiento de El Prat, no 
es casualidad que las únicas partidas que se incrementarán 
durante el ejercicio 2012 serán las destinadas a servicios 
sociales, educación y promoción económica. La prioridad 
municipal en este momento es mantener e incrementar, en 
aquellos casos en que sea posible, los servicios públicos 
de carácter social, especialmente los que dan apoyo a 
personas y familias que están en situaciones de riesgo real 
de exclusión, que están aumentando de manera importante 
por los efectos derivados de la grave crisis económica.

Cuadrar las cuentas municipales en 
momentos de dificultad económica no es fácil. La escasez 
de recursos obliga a tener claras las prioridades políticas 
y en consecuencia, la apuesta por el incremento de las 
actuaciones sociales supone el anteponerlas respecto 
a otras que no se consideran tan importantes en estos 
momentos. Es también ahora, cuando cada administración 
determina sus prioridades, cuando es posible ver más 
nítidamente la diferencia entre unas políticas y otras.

Nosotros creemos firmemente que en 
momentos de austeridad como el actual son más necesarias 
que nunca las políticas sociales, por ello la administración 
local debe hacer un esfuerzo para mantener y reforzar las 
actuaciones en estos ámbitos. Se trata de priorizar los recursos 
disponibles y si esos son limitados, han de ser otros aspectos 
de la actividad municipal los que deberán verse reducidos.

www.iniciativa.cat/elprat
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Com ja és tradició, l’agrupament escolta Anton Vilà va organitzar, 
el 24 de desembre, un “caga tió” popular, a la pl. de Pau Casals. 
Molts nens i nenes, armats amb bastons, van obtenir el seu 
regal després de picar ben fort el simpàtic tronc nadalenc.

TOT FENT CAGAr EL TiÓ

L’Home dels Nassos va tornar a passejar pel Nucli Antic 
del Prat el dia 31 de desembre, acompanyat d’una colla 
de tambors d’entitats de cultura tradiconal de la ciutat, 
per fer ballar la quitxalla. Vídeo a www.elprat.tv

uN hOME dE NASSOS

Un any més, l’Escola Jacint Verdaguer ha acollit el festival 
infantil del Prat, el Pratijoc, entre el 27 de desembre i el 4 de 
gener, amb l’organització de múltiples activitats per part 
de les entitats de lleure del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

                                           PrATiJOC 2011: EL BOSC ANiMAT

La cavalcada dels Reis d’Orient sempre la tanca la carrossa del 
carbó, que amb repic de timbals va tacant de sutge la cara de 
tots aquelles i aquells, grans i petits, que s’ho mereixen perquè 
han estat “dolents”. Gairebé ningú no en surt indemne. 

                                           SuTGE PEr ALS dOLENTS!
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Milers de nens i nenes del Prat, i també els seus pares i mares, van viure una nit d’il·lusió i fantasia quan, el vespre del 5 de gener, 
els tres Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, van fer la seva cavalcada pels carrers de la ciutat. Van acabar a la pl. de la Vila, on 
van fer un parlament des del balcó de l’Ajuntment. La festa va acabar amb un castell de focs. Trobareu un vídeo a www.elprat.tv

ELS rEiS d’OriENT POrTEN rEGALS i iL·LuSiÓ AL PrAT

Com cada any, els i les 
alumnes d’infantil de 
la ciutat han visitat 
el pessebre de la pl. 
de la Vila, elaborat 
per un grup de gent 
gran, en una activitat 
pedagògica que també 
inclou l’explicació 
d’un conte al vestíbul 
de la Casa de la Vila. 

ViSiTA AL PESSEBrE

El 26 de desembre, 
dia de Sant Esteve, 
la companyia 
amateur de teatre Els 
Pastorets va tornar 
a fer la tradicional 
representació 
nadalenca del text de 
Folch i Torres, al Teatre 
Modern. Dimonis, 
àngels i pastors es 
van trobar un any més 
damunt l’escenari.

PASTOrETS
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La Policia Local
combat l’incivisme

A banda del control dels gossos (depo-
sicions, miccions, etc) la Policia Local del 
Prat aborda l’incivisme en altres camps. 
Els carrers, les places, els jardins de la 
nostra ciutat són objecte, a vegades, 
d’actituds poc cíviques d’una minoria 
de ciutadans que alteren la normal con-
vivència de la resta, creant molèsties, 
produint danys o, simplement, utilitzant 
incorrectament aquests espais. 

Així, la Policia Local controla aspectes 
com l’ús incorrecte del mobiliari urbà 
(vandalisme), la col·locació sense au-
torització i/o en llocs no autoritzats de 
publicitat, l’alteració del descans veïnal 
(per exemple, l’acumulació de persones 
a la sortida de bars o locals nocturns) o 
els grafits i pintades a les parets sense 
autorització.

Gran despesa

L’incivisme suposa una gran despesa 
per a l’Ajuntament, que hi dedica uns 
recursos que es podrien destinar a al-
tres necessitats. Per exemple, al Prat 
s’estan traient prop de 300 grafits al 
mes, dels quals la majoria són tags (sig-
natures), tasca que suposa una despesa 
de més de 65.000 €/any.  També s’estan 
retirant uns 800 cartells al mes de pro-
paganda no autoritzada enganxats a 
parets o mobiliari urbà ❧

Una minoria té actituds molestes
i sovint molt costoses de reparar

Residus fora
de lloc
Una de les actituds incíviques 
que causa més maldecaps i 
despesa és deixar els residus fora 
de lloc (bosses d’escombraries 
a les papereres o deixalles al 
terra, fora dels contenidors).

Embrutar 
el carrer o 
les parets,

o fer soroll 
a les nits,

són actituds 
que la Policia 

Local prova 
d’evitar.
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Nou format
de l’Agenda
Cultural

L’Agenda Cultural, després de 17 anys 
informant mensualment dels actes cul-
turals que es fan a la ciutat, actualitza el 
seu format i s’incorpora, a partir d’aquest 
número, a la revista municipal “el Prat”.  
D’aquesta manera arribarà cada final de 
mes a totes les llars del Prat.

La nova Agenda Cultural, que trobareu 
a les dues pàgines següents d’aquesta 
revista, presenta els actes més destacats 
del mes en els àmbits de teatre i músi-
ca, cinema, lectura, exposicions i actes 
infantils.

A banda de a la revista, l’Agenda Cul-
tural es pot consultar en format digital 
i en versió ampliada a la web municipal 

S’incorpora a aquesta
revista i disposa d’una
versió digital amb
calendaris i enllaços

(www.elprat.cat), a les webs dels equi-
paments culturals i a les xarxes socials.

Format digital

El format digital, a més de les activitats 
destacades del mes, incorpora un calen-

dari amb la informació bàsica de les ac-
tivitats culturals. En aquest versió, els ac-
tes incorporen un enllaç a les webs dels 
equipaments o entitats promotores de 
les activitats, on es pot consultar tota la 
informació dels actes ❧

una noia llegeix l’antic format de l’Agenda Cultural.



Codi Font Audiovisual
Francisco Nixon
De la mà de La Capsa, Francisco Nixon, 
membre de bandes com Australian Blonde 
o La Costa Brava ens explicarà quins són els 
seus referents audiovisuals, musicals, literaris 
i vitals a l’hora de fer les seves cançons. 

Cèntric Espai Cultural
Dijous 23, a les 19 hores

MÚSICA
Le nozze di Figaro, 
de Wolfang Amadeus Mozart
ÒPERA DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 
Retransimissió en directe des del Gran Teatre del Liceu, a 
través de l’Anella Cultural. Comèdia per a música en quatre 
actes basat en l’obra Le mariage de Figaro de Beaumarchais. 

Cèntric Espai Cultural. Dimecres 1, a les 20 hores 

Cine club
Looking for Eric, de Ken Loach  
Regne Unit, 2009. Comèdia. VOSE
Eric Bishop és un humil carter anglès, fanàtic del 
Manchester United, en mig d’una forta crisi vital. 
Necessita un canvi radical i l’ajuda li arribarà de 
la manera menys esperada.

Cine Capri. Dimecres 15, a les 20 hores 

Cinema asiàtic
I’m a Cyborg, But 
That’s OK, de Park Chan-wook 
Corea del sud, 2006. Comèdia romàntica
Una noia que pensa que és un cyborg de 
combat, ingressa en un hospital mental, on 

coneixerà altres malalts i s’enamorarà d’un home que pensa que 
pot robar les ànimes de les persones. Organització: Asian Films

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 17, a les 19 hores

Cine Capri 
Estrena simultània: Los Muppets (3, 4 i 5) i Caballo de Batalla 
(War Horse) (10, 11 i 12). Altres pel·lícules: Promoción Fantasma, 
La Invención de Hugo, i Los Descendientes
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43
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TEATRE 
Cia. Proscenio
El malentès
Direcció: Rogelio Pérez. 
Repartiment: Olga Abuín, Sandra 
Berguillos, Mariano Santafosta, 
Ana Campos i David Roiz

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
Diumenge 5, a les 18 hores. Entrada: 5 € 
(menors de 18 anys: 1 €)

Sintonnison 
El que veuen els actors 
quan estan actuant
Teatre Kaddish. Dissabte 11, a les 21 hores, 
i diumenge 12, a les 19 hores. Entrada: 3 €

Teatre Kaddish
Una història de amor difusa, 
de Francisco Lorenzo
Repartiment: María Donoso i Albert Riballo
Teatre Kaddish. Divendres 24 i dissabte 25, a les 21 hores
I diumenge 26, a les 19 hores. Entrada: 5 €

Cia. Flyhard
Nits de ràdio 2.0 
Text i direcció: Cristina Clemente. Repartiment: Clara Cols, 
Pablo Lammers, Sergio Matamala, Alícia Puertas i Blanca 
Caminal
És tard. Les dues de la nit. Candela, Llorenç, Pedro i Anna 
estan a punt pel programa d’aquesta nit. De nou: “Ho 
busco, però no ho trobo”. Avui una trucada farà trastocar el 
mecanisme d’aquest rutinari programa. 

En acabar l’espectacle, hi haurà un col·loqui amb membres de la companyia.

Teatre Modern. Diumenge 26, a les 19 hores. Entrada: 12 € 

Presentació del llibre
L’aventura de volar. Mari Pepa 
Colomer. La primera aviadora 
catalana, de Betsabé Garcia 
L’arxiu municipal organitza aquest acte, dins el cicle “T’apropem la 
història”. Mari Pepa Colomer va convertir la seva vida en una aventura 
contínua. La pionera de l’aviació a Catalunya era una dona riallera, vital i 
pràctica que va brillar amb llum pròpia en un món d’homes. 

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 2, a les 19 hores 

Jo recomano
Jordi Boixaderas 
Aquest conegut actor de teatre, cinema, televisió i 
doblatge en català i castellà. És un enamorat de la 
poesia i la paraula. Ens visita per explicar-nos quines 

han estat les lectures que han influït la seva vida personal i professional

Biblioteca Antonio Martín. Dilluns 6, a les 19 hores

Lectures psicotròniques 
Luna Miguel i el col·lectiu Ink-Out 
Luna Miguel (1990) és una de les veus joves més llampants de la poesia 
castellana actual. Col·laboradora del diari Público, és autora dels poemaris 
Estar enfermo (2010),  Poetry is not dead  (2010), Pensamientos estériles 
(2011) i Bluebird and Other Tattoos. Actualment ultima Sailor’s Grave
Biblioteca Antonio Martín. Divendres 17, a les 19 hores

Tota la informació sobre les activitats a www.elprat.cat



SEAT 1950-1977
L’arquitectura de la repressió 
Produïda per l’Assoc. Memorial Democràtic dels Treballadors de 
SEAT i pel Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, 
proposa un recorregut per una de les vessants de la seva història: 
el control i la repressió sobre la seva població obrera 

Cèntric Espai Cultural. Del 16 de febrer al 28 d’abril 
Inauguració: Dijous 16, a les 19.30 hores

20è Concurs Fotogràfic Delta
Organització: Agrupació Fotogràfica Prat 

Biblioteca Antonio Martín. Del 3 al 29 de febrer
Lliurament de premis: Divendres 3, a les 20 hores

Que parlin les parets
Exposició col·lectiva d’autors de la ciutat, basada en seva 
la relació amb el medi on viuen, la ciutat del Prat. Des de 
diverses tècniques amb una visió multidisciplinar.  

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
De l’1 al 26
Dimecres 1, a les 18 hores, taller de cal·ligrafia 

urbana, a càrrec de Prema i a les 19.45 hores, projecció del documental 
Exit through the gift shop, firmada pel graffiter Banksy 

Segueix-nos a 

EL PRAT CULTURA
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NOVES EXPOSICIONS:
El Prat, dimensió 
desconeguda 
Exposició de tres projectes 
seleccionats en la darrera 
Convocatòria de projectes de creació 
d’arts visuals al Prat 2012. 
Prat·ternatiu, d’Alicia Durán i 
Carlos Fernández, planteja un 
escenari de realitats paral·leles del 

Prat, històries entre la ciència ficció i l’arquitectura.
Alzamientos para el ocio, de Karlos Martínez, 
mirada des de fora (com la d’un artista-turista) amb una 
perspectiva social, històrica i política de la Casa Gomis (La 
Ricarda) i el Real club de Golf. 
El Prat 9 de l’espai exterior. The truth is inside, 
de Josep Van Balart (amb la col·laboració de Josep 
Raduà, Toni Vela, Luís J. Higueras i David Sarrà) col·lecció 
d’imatges híbrides, on el Prat esdevé escenari de situacions 
amb clares referències a la literatura, l’art, la ciència ficció i 
els conflictes sociopolítics locals. 

Centre d’Art Torre Muntadas
Del 17 de febrer 4 d’abril
Inauguració: Divendres 17, a les 20 hores 

L’hora del conte
Activitat recomanada per a nens 
i nenes, de 3 a 7 anys
Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h

Racó del Joc
Espai familiar. Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 
Dissabtes
Grup de petits (de 2 a 3 anys)
de 17.30 a 18.30 hores

Grup de grans (de 4 a 6 anys)
de 18.30 a 19.30 hores 

Cada mes la Biblio 
fa tallers 
Collaret de Carnestoltes, 
amb Núria Altamirano 

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 15, a les 18 hores

TEATRE
Toca’m un 
conte 
Espectacle de conta contes 
musicats, que explica el viatge 
de la Dona dels Vents i el Nen 
del Tambor al voltant del món. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 12, a les 12 hores
 

Cia. La Closca
El rusc de la 
Melinda 
Espectacle de titelles on la 
Melinda i el Violoví, dues 
abelles amb un futur marcat 
decideixen canviar el seu trist 

destí i construint-se un rusc per a ells dos sols. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 26, a les 12 hores
Entrada: 4 €

ENCARA ES PODEN VISITAR:
Anònims. Marta Martínez Corada
Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 19 de febrer

El catàleg de patrimoni al Prat
Centre Cultural Torre Balcells. Fins al 30 d’abril

Truitada popular, festes infantils, 
rues de carnaval, la Vetlla de 
Sa Majestat Carnestoltes, 
sardinada popular i molt més...
Segueix el carnaval a la xarxa: 
http://carnaval.elprat.cat
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Òpera des
del Liceu
al Cèntric

L’auditori del Cèntric, a través de l’Anella 
Cultural, ens permet seguir en directe, 
en alta definició i en so d’altíssima qua-
litat òperes retransmeses des del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona, i a més de 
manera gratuïta. L’òpera és un especta-
cle total, que integra el teatre, el ballet, la 
música i  les grans escenografies en un 
tot que impressiona.

Aquesta temporada d’òpera podrem 
gaudir de tres obres en els propers 
mesos: el dimecres 1 de febrer, “Les no-
ces de Fígaro”, de Mozart; el dilluns 16 
d’abril “Una tragèdia florentina” i “El nan”, 
de Von Zemlinski; i el dimarts 22 de maig 

A l’auditori podrem 
assistir a òperes
retransmeses en directe
des del Gran Teatre

“Adriana Lecouvreur”, de Francesco Cilea. 
Com que la durada de les òperes és 

llarga, es podran aprofitar els entreactes 
per fer un mos al Gastrobar del Cèntric.

Al Prat serà la primera vegada que 
podrem participar d’aquest progra-

ma, però en altres ciutats de Catalunya 
ja fa temps que emplenen els teatres i 
auditoris amb aquesta fórmula. Fins i 
tot molta gent acudeix a la retransmis-
sió vestida elegantment, com si anessin 
realment al Liceu ❧

FOTO: RUbén FERRER ChERTA

Aspecte de la representació “Les noces de Fígaro”.
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La revista, en format 
digital amb enllaços

[ La revista municipal “el Prat” que 
teniu a les mans es publica també 
en format Pdf a l’apartat “Revistes” 
del web www.elprat.cat. A partir 
d’aquest número, aquesta versió 
digital incorporarà diverses millores, 
com un nou sistema de consulta 
virtual més fàcil i atractiu, així 
com enllaços a diverses pàgines 
d’Internet relacionades amb les 
informacions de cada article.]

La Cooperativa Obrera 
cumple 50 años

[ El Teatre Modern acogió el 21 de 
enero un acto de presentación del 
programa de actividades con motivo 
del 50 aniversario de la Cooperativa 
Obrera de Viviendas. Durante el acto se 
pasó un documental sobre este medio 
siglo de cooperativismo en El Prat.]

Recaptats 400 kg de 
menjar en el concert 
solidari de Reis

[ El concert solidari de Reis que van 
dur a terme la banda de l’Associació 
Musical i la Unió Filharmònica del 
Prat, el dissabte 7 de gener al Teatre 
Modern, va aconseguir recaptar 
uns 400 kg de menjar. L’entrada 
al concert consistia, justament, en 
aportar almenys un kg d’aliments. 
Els aliments es van lliurar a Càritas. 
Vídeo a www.elprat.tv.]

Més Espais
de Dones
per a 2012
nous tallers i trobades
de formació i reflexió 

El projecte Formant Espais de Dones 
ja ha planificat la seva activitat per a 
aquest any, en què arriba a la 5ena edi-
ció. Aquest projecte, nascut l’any 2008, 
té com a objectius la formació, la re-
flexió i la creació de coneixement des de 
la perspectiva de gènere sobre diversos 
temes d’interès. 

Aquests últims anys s’han fet, entre 
altres, tallers de “coaching”, parlar en pú-
blic, resolució de conflictes, televisió, no-
ves tecnologies i xarxes socials, violència 

masclista, etc. El públic és cada cop més 
divers: joves i professionals s’apropen 
més i més a aquests espais de formació.

A diversos      
equipaments

El projecte té en compte la proximitat i 
és per això que les diverses formacions 
es fan a tots els equipaments de la ciu-
tat, i diferents dies de la setmana. 

Durant 2012 es faran diferents sessions 
de periodicitat bimensual, sobre els te-
mes següents: Negociació i intercanvi, 
Dones migrades, Moviment, Emociona’t, 
Introducció a les xarxes socials i Bons 
tractes.

La novetat d’enguany és que hi ha 
molts departaments municipals que hi 
col·laboren, per tal que s’ampliï el conei-
xement que les pratenques tenen dels 
recursos de la ciutat.

Trobareu més informació a l’apartat 
Viure/Ciutadania/Dones, del web muni-
cipal www.elprat.cat ❧

imatge del taller “El conflicte útil”, celebrat el setembre passat.
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Orientació acadèmica

Alumnes del Prat assistents a la jornada de presentació dels cicles formatius de grau mitjà.

La Xarxa d’Orientació del Prat està for-
mada per docents de centres educatius 
del Prat, per professionals municipals de 
Joventut, Promoció Econòmica i Educa-
ció, i de la Generalitat de Catalunya i per 
membres de l’entitat SAÓ-Prat. 

La Xarxa coordina l’orientació de 
l’alumnat que finalitza l’ESO i d’aquell 
que no obté el graduat, difon l’oferta 

d’estudis postobligatoris, prova de re-
duir l’abandonament prematur dels es-
tudis i l’absentisme, etc.

Per a aquest curs 2011 – 2012, la Xarxa 
continua treballant per millorar els pro-
cessos d’orientació de l’alumnat i de les 
famílies, tant dins dels centres com en 
l’entorn de la ciutat.  Així, els dies 2, 6 i 29 
de febrer i 13 de març se celebraran les 

14es Jornades d’Orientació Acadèmica i 
professional. Més endavant tindrà lloc la 
4a Jornada de cicles formatius de grau 
mitjà i l’actualització de la Guia i Recur-
sos per a l’Orientació. 

Nou espai a Internet

La Xarxa ha posat en marxa el bloc 
http://orientaprat.blogspot.com ❧

hi participen professionals de centres educatius del Prat, diversos serveis 
públics municipals i de la Generalitat i una entitat de la ciutat

Un dels serveis de la Xarxa 
és l’assessoria d’orientació 
acadèmica i professional 
del servei d’informació 
juvenil El Lloro

ASSESSOriA A EL LLOrO

La Xarxa treballa per millorar 
l’orientació tant de l’alumnat 
com de les famílies, i tant 
a dins dels centres com 
a l’entorn de la ciutat

ALuMNES i FAMíLiES
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L’Oficina Municipal 
d’Escolarització estarà 
especialment atenta a detectar 
els falsos empadronaments 
que es puguin produir

ViGiLÀNCiA dEL FrAu

Es preveu que les jornades 
de portes obertes per poder
visitar els centres 
educatius siguin del 30 de 
gener al 10 de febrer

POrTES OBErTES

Preinscripció per al
curs escolar 2012-13
El període de preinscripció per a infantil, 
primària i secundària obligatòria tindrà lloc 
entre finals de febrer i principis de març

Les famílies amb infants que ini-
cien l’escolarització en el segon cicle 
d’educació infantil (nascuts el 2009) 
i amb adolescents que inicien l’ESO 
(nascuts el 2000), hauran de fer la 
preinscripció per al curs 2012 – 2013 
entre finals de febrer i principis de 

març (a l’espera que la Generalitat pu-
bliqui el calendari).

Es preveu que les jornades de portes 
obertes als centres educatius siguin 
entre el 30 de gener i el 10 de febrer. 

Cal destacar, pel que fa a l’acreditació 
del lloc de residència, que en el cas que 

no hi hagi coincidència entre l’adreça 
que s’al·lega com a domicili i la que 
consta en el DNI dels progenitors cal-
drà aportar una sol·licitud de renovació 
d’aquest amb el canvi de domicili.

L’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME) vetllarà per detectar les pràcti-
ques irregulars relacionades amb els 
falsos empadronaments, que distorsio-
nen el procés de preinscripció i gene-
ren greuges comparatius.

L’OME gestiona tot el procés de ma-
triculació al llarg de l’any, informa i 
orienta les famílies. Durant els dies de 
preinscripció, l’OME atén el públic a 
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciuta-
dana (OIAC), a la Casa de la Vila, en ho-
rari de matí i tarda ❧

Més informació a www.elprat.cat i a

www.gencat.cat/preinscripcio

Classe amb pissarra digital en una aula del Prat.
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pUblICItat
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L’Ajuntament promou la salut
entre l’alumnat de la ciutat

Amb l’educació per a la salut, l’Ajunta-
ment del Prat vol formar i respon-
sabilitzar a infants i adolescents en 
l’adquisició o el reforç d’actituds i con-
ductes saludables.

Adolescents

El programa municipal “Adolescència i 
salut” s’adreça als centres de secundària 
del Prat i consta de quatre mòduls, un 
per a cada curs de l’ESO, en els quals 
s’aborden tots aquells aspectes con-
siderats de més riscs per als i les ado-
lescents: habilitats i recursos personals 
(autoestima, assertivitat, negociacions..), 
alimentació, afectivitat i sexualitat, i con-
sum de substàncies i addiccions. Hi par-
ticipen al voltant de 2.000 alumnes.

També a primària

A primària també es desenvolupen pro-
grames de salut, en els quals participen 
1.900 alumnes i tenen relació amb la 
cura del cos, l’alimentació saludable, la 
seguretat alimentària i la prevenció de 
la càries, els accidents i les addicions.

La prevenció és la manera més eficaç 
d’afrontar els problemes de salut, així 
que la introducció en el projecte curri-
cular dels centres educatius d’objectius 
i continguts de salut és un primer pas 
perquè l’alumnat adquireixi els conei-
xements, actituds i hàbits necessaris ❧

Sexualitat
El SISA, Servei d’informació 
sobre sexualitat i anticoncepció, 
ubicat a El Lloro (www.joves.

prat.cat) reforça, de forma 
individualitzada, la tasca educativa 
que es fa als centres educatius.

El departament municipal de Salut Pública i Consum coordina i finança un programa 
de promoció de la salut als centres educatius que es va iniciar fa 20 anys

pUblICItat
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L’Ajuntament del Prat ha 
posat en marxa el programa 
“Forma’t i ocupa’t”, adreçat a 
16 persones majors de 25 
anys, en situació d’atur, que 
tenen dificultats especials 
d’inserció laboral.

Aquest programa té com 
a objectiu formar i millorar 
la qualificació professional 
dels i les participants amb 
la finalitat de facilitar la 
seva reincorporació al mer-
cat laboral. Té una durada 
d’un any i s’hi combina la 
formació qualificada amb el 
treball productiu.

Dues  
especialitats

Les especialitats que s’hi 
imparteixen, d’acord amb 
els certificats de professio-
nalitat, són dues:
[ Instal·lacions i manteni-
ment de jardins i zones 
verdes urbanes i periurbanes del Prat 
(segues, neteges, esporgues d’arbrat i 
arbust, reg i manteniment de planta-
cions, treballs amb cultius hortícoles, 
flor tallada...).
[ Atenció sociosanitària de persones 
dependents en institucions socials, en 

El projecte municipal “Forma’t i ocupa’t” s’emmarca en el Programa d’Intervenció 
Integral als barris, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat

l’àmbit de la gent gran (residències 
i centres de dia públics) i l’atenció a 
persones amb la malaltia d’alzheimer i 
persones discapacitades (nens i adults). 
Les tasques que desenvolupen els i les 
alumnes són: controlar els hàbits ali-
mentaris de l’assistit i assegurar la higie-

ne personal; atendre’n les necessitats 
afectives, físiques i socials; i contribuir a 
la seva integració social.

Paral·lelament s’imparteix formació en 
altres matèries com prevenció de riscos 
laborals, informàtica i Internet, mate-
màtiques, català, inserció laboral, etc ❧

Nou programa de formació i 
ocupació per a persones en atur

Pràctiques de formació en atenció sociosanitària.
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de los planes de empleo

El Ayuntamiento de El Prat ha puesto 
en marcha un plan de empleo para 36 
trabajadores/as de la ciudad que esta-
ban en paro. Este plan está subvencio-
nado por el Departamento de Empresa 
y Empleo de la Generalitat y las perso-
nas beneficiarias han sido derivadas 
por la oficina del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), que ha priorizado a 
las personas con más dificultades eco-
nómicas y sociales.

Los trabajadores/as contratados ha-
rán obras y servicios de interés general 
y social durante seis meses, a jornada 
parcial (80%). Dentro de la jornada ha-

rán 25 horas de formación transversal 
(seminarios de información laboral y 
técnicas para la búsqueda de empleo, 
utilización de las nuevas tecnologías 
de la información, formación en igual-
dad de oportunidades y emprendedu-
ría, etc).

Los perfiles profesionales de esta 
edición de los planes de empleo son 
oficiales y peones de la construcción 
y mantenimiento de edificios, ope-
rarios/as de limpieza y auxiliares de 
programas.

Las acciones a desarrollar por las 36 
personas contratadas son:

[ Mantenimiento y mejora de equipa-
mientos deportivos y espacios públi-
cos de la ciudad
[ Mantenimiento de espacios natura-
les (limpieza y control de vegetación 
invasora y mantenimiento de mobilia-
rio público)
[ Apoyo a servicios y programas del 
ámbito de Promoción Económica (ta-
reas de apoyo administrativo)

La finalidad de los Planes de Empleo 
es mejorar la práctica profesional y las 
capacidades de las personas partici-
pantes para facilitar su reincorporación 
al mercado laboral ❧

Los perfiles profesionales de esta edición son oficiales y peones de la construcción 
y mantenimiento de edificios, operarios/as de limpieza y auxiliares de programas

Trabajos de 
plantación 
de arbolado 
en el marco 
de un plan 
de empleo 
municipal.
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Purificación Hernández
Il·lustradora

El mes de desembre passat van visitar 
el Cèntric, la Lila amb el seu gos i seu 
peluix, els populars personatges de 
dibuixos animats que estan triomfant 
entre els més menuts al canal Super3, 
de TV3. Van venir al Prat perquè, 
precisament, de la nostra ciutat és 
d’on han sortit, més concretament 
de la imaginació i del dibuix de 
Purificación Hernández, una il·lustradora 
pratenca que està fent que els seus 
somnis es converteixin en realitat.

“Fer la Lila 
ha estat un 
regal del 
cel. Ha estat 
acomplir un 
somni.”
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Purificación Hernández no es dóna mai per 
vençuda i ha treballat amb persistència fins a 
aconseguir que la seva obra fos acceptada en 
els diversos àmbits en què una il·lustradora 
pot oferir la seva feina: editorials, producto-
res, empreses de comunicació, publicitat...

Ho ha aconseguit i ara espera que aquest 
any sigui molt creatiu, productiu i emotiu, 
perquè no només té molts projectes profes-
sionals, sinó que també  espera el naixement 
del seu primer fill.

Com vas començar en el món de la 
il·lustració?
Sempre m’ha agradat dibuixar. Quan era petita 
vaig demanar als meus pares que m’apuntessin 
a l’escola de Dibuix del Prat i, allà, hi vaig estar 
molts anys, fins a l’adolescència. Llavors vaig 
estudiar Belles Arts i em vaig especialitzar en 
Gravat, que és la branca que més s’assembla 
a la il·lustració. Vaig descobrir que el que volia 
fer era això i vaig continuar formant-me a la 
l’Escola Massana i a l’Escola Eina. 

I com vas introduir-te en el món laboral?
A la brava, com s’ha de fer! Juntament amb 
l’escriptor de contes infantils, Gabriel García 
de Oro, vaig fer un projecte de conte il·lustrat 
i vaig començar a portar-lo a totes les edito-
rials. Va ser molt dur, però al final ens el van 
acceptar. Érem molt joves i quasi vam fer reali-
tat aquella dita que diu “Ho varen aconseguir 
perquè no sabien que era impossible”.

Ara està triomfant una sèrie de dibuixos 
animats creada per tu: La Lila. Com hi has 
arribat, fins aquí?
Ja fa anys que estic treballant per a l’editorial 
Beascoa, fent una sèrie de contes infantils 
dedicats a nens i nenes de fins a sis anys. El 
doctor Eduard Estivill i la pedagoga Montserrat 
Domènech són els encarregats dels continguts 
pedagògics i didàctics, i a mi em van trucar per 
fer la creació artística de totes les històries.

I això què significa exactament?
Em van explicar els personatges: la Lila (una 
nena de sis anys, simpàtica i entremaliada, que 
tenia un gos, el Bingo, i un peluix, el Pumba), 
els seus pares, avis, amics, etc. A partir d’aquí 
tot va sorgir de la meva imaginació i del llapis 
i el paper. Vaig treballar molt fins a arribar a la 
proposta final, i la veritat és que va anar molt 
bé. De seguida la van acceptar i tot va anar 
molt ràpid. D’aquests contes, se n’ha fet una 
sèrie de vuit llibres. Això ja va ser tot un èxit!

I com s’ha convertit en dibuix animat?
La productora Cromosoma (la creadora de Les 
Tres Bessones) es va interessar pels contes i 
va plantejar passar-los a dibuixos animats, en 
un format molt innovador: 52 capítols de sis 
minuts i mig, per tal de captar l’atenció dels 
més petits. A partir d’aquí, se’m va encarre-
gar de fer tota la part d’imatge de la sèrie: 
els personatges, els seus entorns, etc. Ha es-
tat una feina molt laboriosa, de molt temps, 
perquè significa que cada personatge i cada 
element gràfic que surt ha d’estar dibuixat 
des de molts angles i perspectives, per tal que 
els tècnics en animació els puguin donar els 
moviments correctes. També vaig haver de 
dibuixar les expressions dels personatges, els 
moviments de la boca, etc.

I què ha significat per a tu?
Per a mi ha estat un somni fet realitat. Sem-
pre havia volgut fer una feina així. He après 
moltíssim i ha estat un luxe treballar amb Cro-
mosoma, perquè per a mi, Roser Capdevila -la 
creadora de Les Tres Bessones- sempre ha estat 
un referent, i treballar al seu costat ha estat 
una fita gairebé impensable.

Hi ha alguna cosa del Prat en la sèrie?
Sí, sí. Sempre que haig de fer els entorns, miro 
el que tinc al voltant, i molts cops és el Prat: 
els parcs, les escoles... És una font d’inspiració!

Parlant del Prat, tu també has fet moltes 
feines per a l’Ajuntament...
Sí, sí, i a moltes d’aquestes feines els tinc un 
afecte especial. Una que em fa sentir molt or-
gullosa és el cartell de la  Fira Avícola que vaig 
fer fa uns quants anys. Va ser un veritable luxe 
i molt més després que l’haguessin fet artistes 
molt admirats com Perico Pastor o Mariscal. 
També estic molt contenta amb tota la imatge 
del Programa de Foment de la Lectura. És molt 
gratificant treballar per a la meva ciutat.

Com està el sector de la il·lustració?
Aquí, a més de tenir crisi, tenim gent molt 
creativa, que no sabem valorar suficientment. 
Ara s’està posant de moda la il·lustració, la 
qual cosa ens afavoreix. El que passa és que 
aquí tenim problemes per convertir la creati-
vitat en alguna cosa productiva. En això hem 
de millorar ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

www.purificacionhernandez.blogspot.com / www.lila.cat

Sempre que haig de fer 
els entorns, miro el que 
tinc al voltant, i molts 
cops és el Prat: els 
parcs, les escoles... És 
una font d’inspiració!

Aquí, a més de tenir 
crisi, tenim gent molt 
creativa, que no sabem 
valorar suficientment.

Ha estat un luxe 
treballar amb 
Cromosoma, perquè 
per a mi, Roser 
Capdevila, la creadora 
de Les Tres Bessones, 
sempre ha estat un 
referent, i treballar 
al seu costat ha estat 
una fita gairebé 
impensable.
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Torna el futbol sala escolar

Les Ampa han tingut un paper clau en el renaixement del futbol sala a les escoles.

Aquest curs s’han començat a reviure 
velles rivalitats esportives entre escoles 
del Prat, com les viscudes als anys 80 i 
90. Després d’anys sense competició, la 
lliga local de futbol sala escolar ha tor-
nat. Hi participen 20 equips benjamins i 
prebenjamins de 9 escoles.

Aquesta competició, impulsada per 
les Ampa, s’emmarca en els Jocs Esco-

lars que organitza l’Ajuntament amb 
el suport del Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, que organitza competicions 
d’àmbit comarcal de futbol, bàsquet i 
voleibol, atletisme, cros, patinatge de ve-
locitat i artístic, escacs, karate i natació.

L’evolució de l’esport escolar ha estat 
llastrada des de fa anys per l’extraordinari 
protagonisme que ha agafat l’esport fe-

deratiu, que a través de les entitats han 
acaparat la majoria de practicants.

El ressorgiment el futbol sala escolar 
és, per tant, una bona noticia, que apro-
pa la pràctica esportiva als patis i retorna 
la identificació de l’alumnat amb l’equip 
del “cole” ❧

Vídeo a www.elprat.tv

Després de diversos anys, torna la competició als patis de les escoles

El futbol sala potencia la 
identificació de l’alumnat 
amb l’escola i reviu velles 
rivalitats esportives entre 
els “coles” del Prat

idENTiFiCATS AMB L’ESCOLA

Els divendres de partit, els
patis escolars s’omplen 
de públic i de jugadors (hi 
participen 20 equips de 
9 escoles de la ciutat)

ÈXiT dE PÚBLiC i JuGAdOrS
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Los Juegos Paralímpicos de 2016, 
objetivo de Víctor Villanueva

Victor Villanueva tiene 17 años y nada 
desde los 5. Entonces lo hizo por pres-
cripción médica, ya que era lo mejor para 
poder corregir los efectos de una malfor-
mación congénita, la espina bífida.

Con el paso del tiempo, la natación 
pasó de ser una obligación a una devo-
ción. “No sabría vivir sin estar en el agua 
más de dos días seguidos”.  Víctor entre-
na cada día en la piscina del Fondo d’en 
Peixo.  Es nadador del FIS El Prat, aunque 
entrena con el Club Natación Prat, que 
lo prepara para las competiciones. “Es-
toy muy a gusto con mis compañeros. Y 
también con la tarea de mi entrenador, 
ahora Salva Pérez y hasta hace poco, 
Jorge Curiel”.

Destino Río

El entrenamiento diario de Víctor ya em-
pieza a recoger frutos. Su especialidad 
son los 50 metros mariposa y también 
los 50 - 100 libres. El objetivo es ambi-
cioso: “Ya he ido a dos preselecciones 
españolas, con expectativas de prepara-
ción para competiciones europeas. Si las 
marcas son buenas, me podría clasificar 
para unos mundiales.  Y el objetivo máxi-
mo sería poder competir en los Juegos 
Paralímpicos de Río de Janeiro en 2016“. 
La meta no es tan lejana: los registros 
de Víctor están a sólo dos segundos de 
conseguir el pasaporte olímpico ❧

[ José David Muñoz ]

Entrenar y estudiar
Víctor Villanueva compagina su 
entrenamiento intensivo y diario 
con los estudios, en concreto 
un ciclo de administrativo en el 
Institut Ribera Baixa de nuestra 
ciudad. Hay tiempo para todo.

El nadador pratense entrena cada día en el Fondo d’en Peixo para llegar a disputar los 
campeonatos europeos de natación y, más adelante, los Paralímpicos de Río de Janeiro 

Víctor, en la 
piscina del 
Fondo d’en 
Peixo, donde 
entrena 
cada día.
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El Club Bàsquet Prat, a la categoria LEB Plata, continua amb 
bon peu la temporada. Tot i les dificultats de l’entrenador 
Carles Duran per poder reunir tots els seus jugadors, els 
resultats acompanyen. Vídeo a www.elprat.tv

CLuB BÀSQuET PrAT

ASSOCiACiÓ ESPOrTiVA PrAT

Després d’un inici irregular, el conjunt entrenat per Juan 
Padilla posava la directa i enllaçava una bona ratxa de victòries 
seguides que l’alçaven fins a les posicions capdaventeres de 
la taula. La segona volta es planteja, doncs, més tranquil·la.

uNiFiCACiÓN PrAT

El primer equip de l’Associació Esportiva Prat ha tancat la millor primera volta de la seva història a la Tercera Divisió. El conjunt 
d’Agustin Vacas inicia el segon tram amb optimisme, després d’haver estat fins i tot líder. Vídeo a www.elprat.tv
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La temporada està sent difícil per al Juventud Prat. El 
conjunt entrenat ara per Rafa Lay busca la salvació a la 
Segona Catalana. L’equip continua a la zona calenta de 
la taula però s’ha reforçat per poder tirar endavant. Fins 
i tot a twitter han creat el hashtag #lajuvesesalva.

JuVENTud PrAT

El Parc Nou de la nostra ciutat va ser l’escenari de la sisena edició dels Jocs Escolars de Cros. El Parc Nou, per les 
seves característiques, esdevé l’emplaçament ideal per a aquest tipus de competició. Vídeo a www.elprat.tv

CrOS ESCOLAr

El conjunt de Veterans (majors de 35 anys) del Pratenc 
Associació d’Atletisme s’ha proclamat millor equip 
de veterans d’Espanya a la temporada 2010-2011. El 
Pratenc demostra que continua amb bona salut. A la 
foto, durant una entrevista a El Prat Ràdio (91.6 FM).

VETErANS dEL PrATENC AA
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Associació de 
comerciants del          
c. Jaume Casanovas 
i entorn del Cèntric.
[ C. Jaume Casanovas, 186 
[ Presidenta: Montse Font
[ Tel. 653 79 84 65 
[ mfontvila@hotmail.es

E

Neix una nova associació
comercial al cor del Prat
Agrupa més de 30 comerços de tots els àmbits, a més de restaurants

L’associacionisme comercial a la nostra 
ciutat compta amb un nou membre: 
l’Associació de Comerciants del carrer 
de Jaume Casanovas i entorn del Cèn-
tric. Aquesta entitat agrupa més de 30 
comerços de tot tipus: moda, mobles, 
decoració, regals, alimentació, sabates i 
serveis (com assegurances o perruque-
ries), a més de l’oferta de restauració.

La posada en marxa del Cèntric, un 
potent espai cultural, i la propera ober-
tura de la plaça de Catalunya remodela-
da configuren un nou eix ciutadà amb 
un gran potencial des del punt de vista 
comercial, un nou punt de centralitat a 
la nostra ciutat. Aprofitant tots aquests 

factors positius, els i les comerciants del 
carrer de Jaume Casanovas, de la zona 
del Cèntric i del seu entorn han decidit 
impulsar i fer més visible la qualitat i la 
varietat del seu comerç. El conjunt de les 
botigues associades vol configurar un 
veritable eix comercial a cel obert que 
convidi a passejar i anar-hi a comprar.

Un eix comercial    
atractiu

L’objectiu d’aquesta associació és, com 
ens explica la presidenta, Montse Font, 
“la creació d’un eix comercial dinàmic i 
atractiu, net, segur i accessible”.  Una de 
les primeres accions de dinamització 

comercial que han tirat endavant va ser 
la il·luminació de Nadal de Jaume Casa-
novas, entre l’avinguda de la Verge de 
Montserrat i el carrer de Girona. Per a 
l’any 2012, tenen previst celebrar un dia 
de festa major del carrer durant el mes 
de maig proper. També es proposen 
col·laborar amb les activitats del Cèntric i 
fer permeable l’oferta de cultura al carrer.

Montse Font considera que la clau de 
l’èxit de la nova entitat rau en la unió de 
comerciants per aconseguir un canvi en 
positiu que faci visible l’àrea com un po-
tent eix comercial del Prat ❧

[ Josep M. Gómez ]

ls i les comerciants 
del carrer de Jaume 
Casanovas i de 
l’entorn del Cèntric 
s’han agrupat en 
una nova associació 
amb l’objectiu 
de dinamitzar 
comercialment 
aquesta zona 
de la ciutat.

un grup de comerciants de l’associació, al carrer de Jaume Casanovas amb Verge de Montserrat.
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