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l’ajuntament, al costat de qui
busca feina i de qui en crea
Serveis i programes municipals treballen de valent amb aquests objectius
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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 902404704
[  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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L’Escola Bressol Sol Solet fa 50 anys. Per aquest motiu, el 20 de març, 
a partir de les 16.30 h, l’escola convida tots els nens i nenes i a tothom qui ha format part d’aquest mig 
segle d’història a celebrar-ho plegats. El centre, conegut aleshores com “la guarderia del parc”, va obrir 
l’any 1962 amb només 7 alumnes. Per l’escola han passat més de 7.000 infants, tres generacions de 
pratencs i pratenques. En els seus inicis,  els nens i nenes 
s’hi estaven fins els 6 anys; no canviaven d’escola fins que 
havien de començar el primer curs de l’EGB. Actualment, 
l’escola acull 119 infants des del primer any de vida fins 
als tres anys, i continua treballant amb les famílies per 
poder seguir oferint als més petits una escola de qualitat 
on puguin créixer amb seguretat, afecte i llibertat ❧

El Centre Cultural Torre Balcells 
acollirà, a partir del 9 de març, 
una exposició sobre l’evolució 
i l’empremta que ha deixat 
el pas del temps a l’escola.

ExPOsició

Avui dia, la Sol 
Solet continua 
acollint infants 
de la ciutat 
amb la mateixa 
dedicació que 
el primer dia.
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Fotografies de 
la Sol Solet del 
final dels anys 60 
i principi dels 70 
del segle passat: 
altres temps, 
altres estètiques, 
però la mateixa 
dedicació i 
estimació 
pels infants.
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50 anys de Cooperativa Obrera

L

La Cooperativa Obrera de Viviendas de El Prat es un excelente ejemplo de cómo uniendo pensamiento, esfuerzos 

y trabajo se puede dar una respuesta colectiva a problemas individuales. Hace cincuenta años eran muchas las 

personas que habían llegado al Prat a trabajar y se habían encontrado con dificultades para conseguir vivienda en 

una ciudad carente de servicios y con un urbanismo aún hostil.

Aquellos primeros bloques de casas contribuyeron al crecimiento físico del Prat entonces en plena etapa de cam-

bios y desarrollo. Ahora, 50 años después, con una situación socioeconómica incierta, la vieja idea de construir, de 

proyectar, de pensar en colectividad es vigente y cada vez toma más fuerza a pesar de las dificultades.

Los espacios y las personas vinculadas a la Cooperativa son una parte inseparable de los recuerdos de muchas 

generaciones, y no sólo de aquellas personas que formaron parte de ella a lo largo de los años. La obra de la Coo-

perativa –tanto en lo referente a la construcción de viviendas como a todas las iniciativas educativas, culturales, de 

ocio, económicas y sociales, así como por su implicación en la mejora de la comunidad– forma parte de nuestra 

memoria colectiva y se ha hecho un lugar destacado en la historia de El Prat.

Es por eso que ahora celebramos con orgullo y alegría estos primeros 50 años de vida, deseando que esta vitalidad 

e ilusión sean el motor que permita un largo recorrido a esta iniciativa colectiva. ¡Felicidades!

Ells i elles varen ser pioners

a la nostra ciutat, varen

contribuir a la dotació 

dels serveis necessaris per 

desenvolupar-nos com a 

comunitat en un temps en 

què al Prat encara no existia 

el que avui coneixem com a 

estat del benestar.

a Cooperativa Obrera de Viviendas del Prat és un excel·lent exemple de com unint pensament, esforços i treball 

es pot donar una resposta col·lectiva a problemes individuals. Fa cinquanta anys, eren moltes les persones que 

havien arribat al Prat a treballar i s’havien trobat amb dificultats per aconseguir habitatge en una ciutat mancada 

de serveis i amb un urbanisme encara hostil. 

Aquells primers blocs de cases varen contribuir al creixement físic del Prat llavors, en plena etapa de canvis i desen-

volupament. Ara, 50 anys després, amb una situació socioeconòmica incerta, la vella idea de construir, de projectar, 

de pensar en col·lectivitat és vigent i cada cop pren més força tot i les dificultats.

Els espais i les persones vinculades a la Cooperativa són una part indestriable dels records de moltes generacions, 

i no només d’aquelles persones que en van formar part al llarg dels anys. L’obra de la Cooperativa –tant pel que fa 

a la construcció d’habitatges com a totes les iniciatives educatives, culturals, de lleure, econòmiques i socials, així 

com per la seva implicació en la millora de la comunitat– forma part de la nostra memòria col·lectiva i s’ha fet un 

lloc destacat en la història del Prat.

És per això que ara celebrem amb orgull i alegria aquests primers 50 anys de vida, tot desitjant que aquesta vitali-

tat i il·lusió siguin el motor que permeti un llarg recorregut a aquesta iniciativa col·lectiva. Per molts anys!

Lluís Tejedor 
L’alcalde

Ellos y ellas fueron pioneros 

en nuestra ciudad,

contribuyeron a la dotación 

de los servicios necesarios 

para desarrollarnos como 

comunidad en un tiempo en 

que en El Prat aún no existía 

lo que hoy conocemos como 

estado del bienestar.
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Les 4 claus

[1]

Objectius: ajudar a trobar 

feina qui no en té, col·laborar 

amb qui vulgui crear una 

empresa i consolidar 

l’activitat empresarial.

[2]

El programa Itineraris 

Personals d’Inserció atendrà 

aquest any més de 400 

persones del Prat per 

ajudar-les a trobar feina.

[3]
Centenars de joves de la 

ciutat assisteixen a les 

Jornades d’Orientació 

Acadèmica i Professional.

[4]
El Servei de Creació i 

Consolidació d’Empreses 

va ajudar l’any 2011 a 

constituir al Prat 54 noves 

empreses que han creat 

68 llocs de treball.

L’Ajuntament
reforça les

polítiques d’inserció
laboral i de suport
a l’emprenedor/a i

a l’empresa

Ajudar a trobar feina qui no en té, 
col·laborar amb qui vulgui crear una 
empresa que generi llocs de treball i 
consolidar l’activitat empresarial: sobre 
aquestes bases treballen intensament 
diversos serveis i programes municipals. 

El Servei Local d’Ocupació (SLO) del 
Centre de Promoció Econòmica (CPE) 
programa per a cada trimestre una ba-
teria de tallers monogràfics sobre temes 
relacionats amb el mercat de treball i la 
recerca activa de feina. 

De vegades, haver de fer un currículum 
o una carta de presentació, saber buscar 
feina o preparar una entrevista de tre-
ball poden ser temes difícils d’abordar, 
sobretot quan la persona candidata por-
tava molt temps treballant en una ma-

teixa empresa i es troba de sobte a l’atur. 
Aquest any, el SLO farà tallers de 2 a 3 
hores sobre temes diferents: “L’entrevista 
i les preguntes més freqüents”, “El currícu-
lum vitae per competències”, “El treball a 
l’estranger” o “Linkedin: xarxes socials”.

Atenció         
personalitzada

L’Ajuntament del Prat i el Consell Co-
marcal del Baix Llobregat (que coordi-
na el programa d’Itineraris Personals 
d’Inserció –IPI– del Servei d’Ocupació 
de Catalunya –SOC–) han acordat una 
ampliació substancial del nombre de 
persones beneficiàries de les accions 
d’orientació professional. Així, durant 
l’any 2012 s’atendrà més de 400 per-
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sones del Prat. Al Centre de Promoció 
Econòmica, un dispositiu tècnic espe-
cialitzat atén les persones aturades de-
rivades per l’oficina local del SOC. Les 
persones beneficiàries reben una aten-
ció personalitzada en l’acompanyament 
a la recerca de feina, amb activitats de 
formació, orientació i assessorament. 

Per accedir a aquest programa cal es-
tar a l’atur i inscrit/a a l’oficina del SOC 

(c. Centre, 62), i sol·licitar participar en 
el programa d’acompanyament indivi-
dualitzat a la recerca de feina.

Treball i formació

Els programes de formació i treball 
conjuminen la pràctica laboral amb la 
qualificació professional. Durant 2012, 
l’Ajuntament del Prat, amb el suport del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, oferirà 

diferents plans d’ocupació i programes 
adreçats a més de 170 aturats/des de 
llarga durada i a joves.

Suport a la iniciativa 
empresarial

El suport a la posada en marxa de nous 
projectes empresarials i la seva posterior 
consolidació són objectius prioritaris 
de l’Ajuntament. El Servei de Creació i 

Con la gente que emprende
El Ayuntamiento realizará este año diversas actividades de fomento del espíritu 
emprendedor, como el programa de Seminarios de Generación de Ideas y Creación 
de Empresas, dirigido a los institutos de educación secundaria de la ciudad y 
a la población en general. Cada año celebra la Jornada del Emprendedor y la 
Emprendedora Local y el concurso El Prat Emprèn a las mejores ideas y proyectos.

El Centro de Promoción Económica ha programado para este año las sesiones grupales 
semanales “Punto de partida para emprender”. Se trata de acciones de asesoramiento 
individual para determinar la viabilidad de un projecto empresarial, apoyo en la 
confección de un plan de empresa y orientación en el trámite de la capitalización.

También se ofrece formación para personas emprendedoras y empresas 
de reciente creación (talleres “Els dimecres al Club: apunts per emprendre”, 
seminario “Quina és la millor manera de tributar?” y sesiones sobre marketing, 
internacionalización, tecnologías, mercado y fidelización de clientes). 
Un ámbito de especial interés para El Prat es el fomento y dinamización 
de la economía cooperativa y social, que el Ayuntamiento desarrolla 
a través de un plan específico acordado con el sector.
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Consolidació d’Empreses desenvolupa 
activitats de foment de l’esperit empre-
nedor, la creació d’empreses i la millora 
de la competitivitat de microempreseses 
i pimes.

Fruit d’aquesta activitat, l’any 2011 es 
van constituir al municipi del Prat 54 
noves empreses que han creat un total 
de 68 llocs de treball. El Servei compta 
amb el suport de la xarxa INICIA per a 

la creació d’empreses, del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
i de la Diputació de Barcelona, i amb la 
col·laboració tècnica de l’associació pro-
fessional SECOT.

Innovació i   
competitivitat

Així mateix, l’Ajuntament dóna suport a 
les estratègies de millora de competiti-

vitat de l’empresa a través d’instruments 
com l’agència comarcal d’innovació, IN-
NOBAIX, i en l’impuls i participació en 
diferents clústers sectorials (logística i 
mobilitat) ❧

Trobareu més informació a                       

www.economia.elprat.cat

Formación para el empleo
El CPE dispone de una importante oferta de cursos de formación 
para el empleo dirigida a las personas en paro y a los
ocupados/as que quieran mejorar su cualificación profesional.
Entre la oferta formativa cabe destacar los 13 cursos de 
formación ocupacional (230 plazas) en oficios industriales, 
gestión administrativa, inglés e informática. 

Las personas interesadas en formarse en el sector de la logística 
podrán seguir alguno de los cursos del itinerario “Logística 
Internacional” del programa del centro FPCat de Logística.
El programa SEFED (formación en empresa simulada) 
ofrece a más de 70 alumnos/as el certificado profesional 
“Actividades de gestión administrativa”.

Y el Programa de Transición Escuela-Trabajo (PTT) 
formará profesionalmente a 32 jóvenes con estudios de 
ESO inacabados para facilitar su inserción al mercado 
laboral o su retorno al sistema educativo. 

Serveis locals 
d’ocupació 
i de creació i 
consolidació 
d’empreses 
del CPE. A 
la dreta, 
persones en 
atur davant 
l’oficina del 
SOC del Prat.
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L’Illa dels Banyols connecta amb
el món tècnic laboral i empresarial

L’equip directiu i el professorat de 
Institut Illa dels Banyols va organitzar, 
amb la col·laboració d’empreses de di-
ferents sectors i el suport del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat 
i de l’Ajuntament del Prat, les Jornades 
Tècniques, del 13 al 16 de febrer. Les 

jornades van comptar amb la participa-
ció de l’alumnat del centre, exalumnes, 
docents i representants d’institucions 
públiques i privades.

Les jornades van incloure una con-
ferència sobre les qualificacions pro-
fessionals, els cicles LOE i la transició 

L’institut pratenc organitza les 1es Jornades Tècniques, amb la participació de 
l’alumnat del centre, exalumnes, docents i representants d’institucions i empreses

al món laboral, així com un 
col·loqui sobre les sortides 
professionals i el món labo-
ral dels cicles formatius del 
centre.

Productes, 
materials i 
instruments

Així mateix, s’hi van presen-
tar productes, instrumenta-
ció, materials i instal·lacions 
per part de responsables 
d’empreses representatives 
de les famílies professionals 
d’electricitat i electrònica, 
instal·lació i manteniment 
i energia i aigua. A més, el 
Centre Històric Hispano-
Suiza va presentar la seva 
col·lecció de motors d’avió 
i va oferir una xerrada infor-
mativa sobre la història i els 
inicis de l’aviació.

L’objectiu d’aquestes pri-
meres Jornades Tècniques 
ha estat contribuir a con-

nectar i apropar la formació impartida 
a l’institut amb el món laboral i, alho-
ra, establir o enfortir les relacions del 
teixit empresarial amb el professorat, 
l’alumnat i el centre per tal de millorar 
la qualitat dels cicles formatius que s’hi 
desenvolupen ❧

Una de les presentacions tècniques exposades durant les jornades a l’institut.
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Per saber què estu-
diar després del ba-
txillerat, els i les es-
tudiants del Prat han 
aprofitat les XIV Jor-
nades d’Orientació 
Acadèmica i Profes-
sional, organitzades 
per les regidories 
d’Educació i de Jo-
ventut de l’Ajunta-
ment del Prat amb 
la col·laboració del 
professorat dels insti-
tuts i de membres de 
la Xarxa d’Orientació 
del Prat. Durant les 
jornades, docents de 
formació professio-
nal i d’universitats 
vénen al Prat per ex-
plicar a l’alumnat els 
diferents estudis als 
quals poden optar.

Informació 
per decidir

A les jornades s’ofe-
reix informació sobre 
els elements que cal 
tenir en compte en el 
procés d’elecció dels estudis superiors i 
el context en què es produeix la tria (da-
des de mercat de treball, correlació del 
nivell formatiu i taxes d’atur...). També 
s’expliquen tots els itineraris formatius, 
des dels cicles formatius de grau supe-
rior fins als graus universitaris, i es dóna 
informació sobre les proves d’accés a les 
facultats universitàries (convocatòries, 
notes de tall...).

Durant les jornades, l’alumnat ha visi-
tat, segons els estudis que volien conèi-
xer amb més profunditat, el Cèntric, el 

Centenars de joves de la nostra ciutat assisteixen a les Jornades d’Orientació Acadèmica i 
Professional en cerca d’informació que els ajudi a prendre una decisió sobre el seu futur

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
i l’Institut Ribera Baixa (seu 2), on pro-
fessionals de la docència han explicat 
a més de 250 joves més d’una trentena 
d’estudis diferents.

Les jornades encara no han acabat, 
ja que el 13 de març, a les 18 h, el Cèn-
tric acollirà la conferència “Sortides 
professionals i estudis universitaris”, on 
s’exposaran les oportunitats de feina 
que hi ha després de la universitat ❧

Més informació a www.elprat.cat

I després del batxillerat?
A la FP o a la universitat? 

Joves assistents a la sessió informativa a l’auditori del cèntric.

Assessoria a 
El Lloro
Els i les joves que vulguin més 
informació sobre el seu futur 
acadèmic poden contactar amb El 
Lloro o adreçar-se a l’assessoria 
jove gratuïta, especialitzada en 
temes d’orientació acadèmica i 
professional, els dimecres de 17 
a 20 h. www.joves.prat.cat.
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El Prat trabaja para convertirse en refe-
rencia de la formación integral vincula-
da a la actividad aeroportuaria y la logís-
tica. En el marco del convenio firmado 
entre el Ayuntamiento y SENASA (Servi-
cios y Estudios para la Navegación Aé-
rea y la Seguridad Aeronáutica), durante 
2010 y 2011 se hicieron en la ciudad di-
ferentes cursos de formación dirigidos a 
profesionales del sector aeroportuario.

Durante este año, SENASA continua-
rá ofreciendo su oferta formativa en el 
Centro de Promoción Económica. En 
enero se impartió un curso sobre “Au-
ditores de sistemas de calidad” y en 

El Centro de Promoción
Económica acoge nuevos
cursos para profesionales
del sector aeroportuario

febrero, “La aviación y los mercados de 
carbono: dinámicas y estrategias”. Para 
abril y mayo están previstos los cursos 
“Organizaciones de mantenimiento” y 
“Organizaciones de gestión del mante-
nimiento de la aeronavegabilidad”.

Esta formación para profesionales cua-
lificados complementa la importante o-
ferta que se desarrolla en diferentes insti-
tuciones educativas de El Prat (institutos 
Ribera Baixa e Illa dels Banyols, FPcat de 
logística, Escuela Oficial de Idiomas...) ❧

Este año se harán más cursos de sENAsA.

Formación
aeronáutica
en El Prat
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PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

José García PérezJordi Gili i Farrés

Les coses, pel seu nom
Augmentar el preu del transport públic 
no és una decisió agradable, però el forat econòmic de 
l’ATM és insostenible, i cal prendre mesures. És cert que 
hi ha hagut un augment en alguns bitllets, però també 
és cert que, paral·lelament, i per compensar el preu i 
fi delitzar l’ús del transport públic, s’han establert rebaixes 
en les tarifes de la T-Trimestre i la T-Mes, que passen dels 
140 a 135 € i de 119 a 110 €, respectivament; l’augment 
progressiu de l’edat màxima per poder fer ús de la T-12, 
des dels 12 anys actuals als 16, així com la disminució 
del 12% del preu, en totes les zones tarifàries, de la 
T-Jove per a menors de 25 anys. Totesaquestes mesures 
estan encaminades a afavorir els usuaris habituals. 

Per la seva part, la Generalitat ha augmentat 
en un 6,3% la seva aportació a l’ATM, arribant als 300 
milions anuals, mentre el govern de Madrid, progressivament, 
ha disminuït la seva aportació en els darrers dos anys. Veient 
la moció presentada en el darrer ple, sembla que els anys del 
tripartit o del govern socialista a Madrid no hagin existit i, 
per tant, no tinguin cap responsabilitat de la situació actual.

Un altre tema que ens preocupa, i 
molt, és la Fundació Rubricatus. Ens dol que, faltant a 
la veritat, des de l’equip de govern es vulgui carregar 
el mort de l’actual situació a la Generalitat, que fi ns el 
2011 ha complert fil per randa el seu compromís amb la 
fundació, aportant més de 377.000 €, quan tots sabem 
que les difi cultats de Rubricatus rauen en la situació de 
crisi generalitzada, que ha fet disminuir les comandes.

Aquests són dos exemples de la política que 
segueixen els que s’ho han carregat tot: ho critico tot, 
no dono cap alternativa viable i en faig demagògia, per 
treure’n un rèdit polític. Com diria aquell: “Et felicito, fi ll!”

www.ciuelprat.cat

Preocupaciones y prioridades
Desde el Ayuntamiento, para dar respuesta a 
las personas, asumimos servicios que no nos corresponden, 
incluso en estos momentos de recortes, de retrasos en pagos 
de otras administraciones y de incumplimientos que ponen en 
riesgo la viabilidad de guarderías, planes educativos, becas 
de comedor, medidas de atención a personas que están en 
el paro o la prestación de servicios públicos en general.

Lo que más preocupa a los y las pratenses 
es la situación económica, la angustia de estar en 
el paro, de perder el puesto de trabajo o de quedar 
desamparado en caso de agotar las prestaciones 
sociales. Y a ellos dedicamos nuestros esfuerzos.

La totalidad de las competencias públicas 
en el ámbito económico-laboral son estatales o de la 
Generalitat de Catalunya. Los ayuntamientos no pueden 
hacer leyes que orienten modelos de producción, que 
incentiven la contratación, que faciliten el acceso al crédito 
de las empresas o que ordenen relaciones laborales.

Desde los servicios municipales acompañamos 
a las personas facilitándoles servicios y recursos para la mejora 
de su cualifi cación profesional, adaptando su perfi l a las 
necesidades del mercado laboral; colaboramos con quienes 
quieren crear una empresa; trabajamos en estrategias de 
desarrollo económico que pongan en valor nuestro territorio 
y faciliten la llegada de nuevos proyectos empresariales.  

Puede que nos vaya mal electoralmente, como 
parece preocupar al PP, pero para nosotros lo importante 
es trabajar por la gente y no el rendimiento electoral 
de cada gesto. Somos ciudadanos y ciudadanas a los 
que nos preocupa el futuro de El Prat y de las personas 
más que nuestra relevancia personal o política.

http://elprat.socialistes.cat/
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No habrá macromezquita
La comunidad islámica de El Prat invirtió 
alrededor de 400.000 euros para la habilitación de una nueva 
macromezquita en la avenida Anselm Clavé, 89. Ese solar 
lleva años calificado como zona industrial y tiene afectación 
urbanística ferroviaria. No hay que ser un especialista en 
derecho para saber que en ese lugar no podía autorizarse la 
construcción de una macromezquita con capacidad para más de 
1.000 personas, según afi rmaba El Periódico de Catalunya del 
día 7 de marzo de 2011. 

A pesar de las evidencias, el equipo de gobierno 
municipal formado por ICV y PSC, en mayo de 2011, redactó 
un dictamen positivo para autorizar la instalación de la 
macromezquita. Faltaba poco para las elecciones municipales 
y la izquierda local quería recoger el voto, cada vez más 
numeroso, de la comunidad islámica de El Prat.

Esa retorcida e interesada interpretación de la 
legalidad vigente fue denunciada por el Partido Popular, lo que 
motivó que recibiéramos una barriobajera campaña de descrédito 
político. PSC, ICV y CiU nos acusaron de mentir, de traspasar los 
límites de la decencia política, decían que todo era un bulo.

Pues bien, el tiempo pone a todo el mundo en su 
sitio. La Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona ha 
emitido recientemente un informe desfavorable a la instalación 
de la macromezquita en El Prat. Considera que la operación 
urbanística que amparaba el consistorio era ilegal. Socialistas 
y comunistas están obligados a aparcar su macromezquita 
aunque les pese. 

El tiempo y la autoridad competente nos han dado 
la razón. Los únicos que mintieron son aquellos que siguen en 
la poltrona gracias a muchos votos de agradecidos musulmanes. 
Muchos lo pensamos, sólo algunos lo decimos. 

www.antoniogallego.es

Reformes, retallades i retrocessos
En aquests primers mesos de l’any s’han aprovat 
dues reformes legals de molta importància que afectaran al 
conjunt de la societat i de l’economia catalana i espanyola. 
Parlem de la reforma del sistema bancari i la reforma laboral.

Els principals elements que determinen la 
crisi econòmica que patim són l’augment de l’atur i 
la manca de crèdit per part de les entitats fi nanceres. 
Aquests dos problemes són els que es pretenen solucionar 
amb les mesures legislatives del nou govern del PP.

És curiós que el tancament de crèdit cap a les 
empreses s’ha pretès abordar amb mesures que suposaran 
una altra injecció extraordinària de diners a la banca per 
al seu sanejament, quan actualment, es critica al sistema 
bancari, perquè dels milions d’euros que el BCE els ha prestat 
no està arribant ni un sol euro al seu destí final que era 
l’estímul a la concessió de nous crèdits al sistema productiu.

Més paradoxal és l’anomenada reforma 
laboral. Les mesures aprovades no se centren en 
estimular la contractació ni en generar iniciatives de 
creació d’ocupació, sinó en abaratir l’acomiadament 
i desequilibrar la negociació col·lectiva.

És tan evident qui són els benefi ciaris d’aquesta 
nova normativa laboral, que ja es parla de “reforma 
patronal”. Els propis redactors dels textos legislatius 
afi rmen que es probable que en els propers  mesos 
s’intensifi qui la destrucció de l’ocupació i el creixement 
de l’atur. Les motivacions de la reforma, per tant,  són 
altres, en el fons assistim a un episodi més de retallades 
de drets que s’afegeixen a les retallades de serveis 
públics i constitueix un veritable retrocés de la societat 
democràtica que des de sempre l’esquerra ha defensat. 

www.iniciativa.cat/elprat
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La Casa de Andalucía va 
celebrar el passat 29 de 
gener el 2on Festival de 
Bailes del Mundo, on 
van participar diferents 
grups de l’entitat i 
altres grups convidats 
per mostrar diversos 
balls de tot el món.  

2n FEsTivAl dE BAilEs dEl MUNdO

Fins el 28 d’abril es 
pot visitar l’exposició 
“SEAT 1950 – 1977”,  
l’arquitectura de la 
repressió al Cèntric 
Espai Cultural. Un 
recorregut per una 
de les vessants menys 
conegudes de la 
història de la mítica 
fàbrica: el control i 
la repressió sobre la 
seva població obrera.

ExPOsició sEAT 

Els premis FESVIAL de 
Seguretat Vial per a les 
Policies Locals a nivell 
estatal van atorgar 
a la Policia Local del 
Prat una distinció pel 
Programa d’Educació 
Cívica i Vial. Així mateix, 
la intendenta cap 
de la Policia Local, 
Teresa Carrasco, va 
rebre la medalla a la 
Direcció per la seva 
gestió de la seguretat 
ciutadana, convivència 
i seguretat vial. 

2 PrEMis A FEsviAl 
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El gimnàs de l’escola Jaume Balmes va ser l’escenari del lliurament dels premis del quart Concurs de Fotografia del Pessebre 
Vivent de Sant Cosme. L’acte va comptar amb l’exposició de les instantànies que es van presentar enguany en tot un 
homenatge al treball desinteressat de les persones voluntàries que col·laboren any rere any en aquesta escenificació. 

QUArT cONcUrs dE FOTOgrAFiA dEl PEssEBrE vivENT dE sANT cOsME

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la regidora de Serveis Socials, 
Margarita García, van visitar Guillermo Copete Puentes, que 
viu a l’av. del Doctor Gallart i Monés, amb motiu del seu 
centenari. El senyor Copete va néixer el 10 de febrer de 1912.

Molta participació a la rua infantil i d’adults al carnaval 
d’enguany. Més de 3.000 persones van formar part de 
les comparses amb les disfresses més variades per 
omplir de color i música els carrers de la ciutat. 

grAN PArTiciPAció Al cArNAvAl PrATENc cENTENAri



Divendres golfus
Paraula de dones 
Espectacle fruit del treball escènic 
i musical d’un grup de dones de la 
ciutat, que reflexiona entorn la idea 
de llibertat i els drets de les dones 
mitjançant la imatge, el text i la 
música. Una producció de La Capsa 
i Teatre Modern

Teatre Modern. Divendres 9, 
a les 23 hores. Entrada: 6 € 

MÚSICA
Orquestra de Cambra Terrassa 48

Serenade
Concert que aplega la 
serenata més coneguda 
de Txaikovski al costat de 
petites joies per descobrir, 
de la mà d’una de les 

formacions de corda més consolidades. 

Cèntric Espai Cultural
Diumenge 4, a les 19 hores
Entrada 6 € (consulteu descomptes) 

Francisco Moreno Galván, la fuente 
de lo jondo. Organització: Casa de Andalucía del Prat 

Cèntric Espai Cultural. Dissabte 3, a les 19 hores 

Documentals socials i d’alimentació
El mundo según Montsanto; Nuestro pan de cada día; Food inc; i Súper size me
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa. Dijous 8, 15, 22 i 29, a les 
19.30 hores

Cinema asiàtic
JSA, Joint Security Area, de Park Chan-wok
Corea del sud, 2000. Thriller bèl·lic. Organització: Asian Films

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Divendres 16, a les 19 hores

Cine club
The kids are all right, de Lisa Cholodenko 
Estats Units, 2010. Tragicomèdia. En arribar a la majoria d’edat, dos 
adolescents engendrats per inseminació artificial, volen conèixer la 
identitat del seu pare biològic.

Cine Capri. Dimecres 21, a les 10 i 18 h (en castellà) i a les 20 h (VOSE)

Cine Capri
Estrena simultània: John Carter (9, 10 i 11) i [REC] 3, Génesis (30, 31 de març i 
1 d’abril). Altres pel·lícules: La Invención de Hugo i Blancanieves (mirror, mirror) 
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43
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TEATRE I DANSA
Cia. Alta Realitat. Black Out

Espectacle de dansa integrada que crea una estructura 
de monòlegs independents i complementaris entre 
ells, on la paraula i el llenguatge corporal, la dansa i el 
teatre físic estableixen un diàleg entre el cos i la seva 
ombra, i el seu reflex. Al final de l’espectacle sota el 
nom de Converses entre bambalines, es desenvoluparà 
un col·loqui amb membres de la cia.

Teatre Modern. Dissabte 17, a les 21 hores 
Entrada: 12 € 

Taller de dansa integrada i moviment,
a càrrec de Jordi Cortés (director cia. Alta Realitat i l’espectacle Black Out) 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dijous 15, a les 19 hores

Creació d’un 
espectacle
En Terapia
Centre Cívic Sant Jordi - 
Ribera Baixa
Diumenge 18, a les 19 hores

Taller d’interpretació del Teatre Kaddish
Fando y Lis, de Fernando Arrabal
Teatre Kaddish. Divendres 23 i dissabte 24, 
a les 21 hores. I diumenge 25, a les 19 hores 

Conèixer món
Literatura i dones, 
a càrrec de Gemma Lienas
Biblioteca Antonio Martín 
Dimecres 7, a les 19 h

La formació del Delta del Llobregat,
a càrrec de Joan Lluís Ferret 
Organització: Tintablava. Associació d’Escriptors del Prat

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 15, a les 19.15 h

Pratilletres
Antonio Garcia Vega 
presenta El verbo en Celeste
Biblioteca Antonio Martín
Divendres 16, a les 19.30 hores 

Paraula Poètica
Joan Margarit
Poeta i arquitecte, Joan Margarit, és una de 
les veus més conegudes i valorades de la 
poesia d’avui. Ens visitarà per explicar-nos 
la seva trajectòria. Activitat organitzada en 

col·laboració amb Tintablava. Associació d’escriptors del Prat

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 21, a les 19 hores

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

Maria Coma 
Magnòlia
La Capsa presenta 
aquesta artista que 
acaba d’editar el 
seu quart disc, on 

la columna vertebral ha estat el seu piano, més 
profund, més madur i molt cinematogràfic, treballat 
com a una obra completa. 

Cèntric Espai Cultural
Divendres 30, a les 21 hores. Entrada: 10 € 



Cia. En clau de clown
El viatge en globus 

Avui és l’aniversari d’en 
Quim, un nen de la mida 
d’un cigró. Per celebrar 
els seus cinc anys els 
seus pares el porten al 
parc d’atraccions. Allà 
li compraran un globus 
vermell que, sense voler, 
l’enlairarà cel amunt. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 25, a les 12 hores
Entrada: 4 €

TEATRE
Cia. Catacrak
Peter Pan 
El capità Garfi ha tornat a la illa de 
Mai Més. Vol vèncer d’una vegada 
per totes en Peter Pan i per això s’ha 
empescat un malèfic pla, segrestar 
la fada Campaneta! Wendy i Peter 
intentaran salvar la illa amb l’ajut 
dels Nens Perduts. 
Organització: La Xarxa d’Espectacles 
Infantils i Juvenils 

Teatre Modern. Diumenge 18, 
a les 18 hores. Entrada: 5 € 

Sol Solet. 50 anys creixent amb els més petits 
Exposició fotogràfica que mostra els canvis i l’evolució de la societat, i com es continua 
treballant per poder oferir a les famílies una escola de qualitat en què els més petits puguin 
créixer amb seguretat, afecte i llibertat.

Centre Cultural Torre Balcells. Del 9 de març al 15 d’abril
Inauguració: Divendres 9, a les 19 hores

Identidad.es
Mariano Santafosta
L’autor reflexiona, a través de la seva càmera fotogràfica, sobre la 
decisió de fer-se un tatuatge, l’elecció del seu contingut i la seva 
estètica, com a elements que conformen la nostra identitat. 

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 15 de març al 8 d’abril
Inauguració: Dijous 15, a les 19 hores

Segueix-nos a 
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NOVES EXPOSICIONS:
Gastronomia de crisi 

Exposició col·lectiva i 
multidisciplinari d’artistes 
del Prat que gira entorn 
al fet gastronòmic i els 
temps convulsos en els 
que estem emmarcats 
actualment, reflexió i 

crítica a través d’obres originals. 
Al Gastrobar es podrà veure un reportatge 
fotogràfic sobre el procés de treball dels artistes.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Del 5 al 25
Inauguració: Dilluns 5, a les 19 hores 

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

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 

Menja’t la ciència!
Activitat recomanada per a nens i 
nenes de 6 a 12 anys
De la mà de La Mandarina de 
Newton, i en el marc de les Jornades 

Gastronòmiques, es faran experiments per manipular indicadors 
de Ph naturals, descobrir l’ADN dels espinacs, fregir ous sense la 
necessitat de foc o amassar fluíds no newtonians. 

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Diumenge 11, a les 12 hores

Cada mes la Biblio fa tallers
L’elefant desmemoriat, amb Núria Altamirano 

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 14, a les 18 hores

ENCARA ES PODEN VISITAR:
El Prat, dimensió desconeguda 
Prat·ternatiu, d’Alícia Durán i Carlos Fernández. 
Alzamientos para el ocio, de Karlos Martínez; i 
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) 

Centre d’Art Torre Muntadas. Fins al 4 d’abril

Senyal amplificat: Mudanzas i La Ricarda
Teatre Kaddish. Divendres 16, a les 19.30 hores

SEAT 1950-1977
L’arquitectura de 
la repressió 
Cèntric Espai Cultural. Fins al  28 d’abril

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

Exposició Gastronomia de 
crisi, el sopar dels sentits, 
gastronomia sonora, 
documentals, infantils, club de 
gastronomia i molt més.
Centre Cívic Sant Jordi – 
Ribera Baixa
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Març, el mes de la
gastronomia al Prat
El darrer mes de l’hivern ens porta una àmplia oferta d’activitats culturals i 
gastronòmiques que tenen com a protagonistes el pollastre pota blava i la carxofa Prat

Pollastre pota blava i carxofes del Prat comparteixen protagonisme en aquesta cuina d’un restaurant de la ciutat.

Del 8 al 31 de març, l’associació de restaura-
dors del Prat, Gastronomia i Turisme (AGT), 
organitza les 3res Jornades Gastronòmi-
ques Pota Blava i Carxofa Prat (www.po-

tablava-carxofaprat.com). Una vintena 
de restaurants (Cal Ramón, Casa Ramón, 

De Repente, Cèntric Gastrobar, El Cortijo, 
El Regust, El Zurito, John Duck, La Caste-
llana, La Lluna en un Cove, La Sal Marina, 
Los Naranjos, Mar i Muntanya, Ona Nuit, 
Rango, Rustic & Co, Sinfonía, Tasta´m i Tryp 
Barcelona Aeropuerto) oferiran un menú 

degustació amb productes autòctons. Les 
jornades fomenten els productes agroali-
mentaris de qualitat del Prat i promouen 
la restauració local com a atractiu turístic 
de la ciutat. Visiteu www.facebook.com/

agtbaix i www.portadeldelta.cat.
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cuiners/es del Prat participants al “showcooking” de la Fira Avícola passada.

Una de les activitats de les Jornades culturals i gastronòmiques de l’any passat.

Jornades Culturals             
i Gastronòmiques

Enguany arribem a la 5a edició d’a-
questes jornades al Centre Cívic Sant 
Jordi - Ribera Baixa, que combinen gas-
tronomia amb fotografia, tallers, lec-
tura, animació, ciència... El “Sopar dels 
Sentits” permetrà experimentar el fet 
de menjar des d’un punt de vista nou, 
així com l’exposició col·lectiva “Gas-
tronomia de crisi”. Durant tot el mes hi 
haurà activitats infantils.

Reflexió i innovació tindran lloc cada 
dijous a la tarda amb alguns dels docu-
mentals més destacats sobre el tema. 
Finalment, si volem crear, trobarem la 
nostra oportunitat en el Concurs de 
Microreceptes. Més informació a www.

ccriberabaixa.cat i a http://lacuina-

delribera.elprat.cat/ ❧

Març, abril i maig, 
amb molt de gust

[ A l’abril, la carxofa Prat serà de 
nou la gran protagonista amb 
diverses activitats com l’Escarxofa 
& Jazz i la Festa de la Carxofa. 

[ I del 10 al 27 de maig torna una 
nova edició del Tasta Tapes. En 
trobareu informació detallada 
a www.tastatapes.com.
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Gran participació i diversió 
al carnaval d’enguany 
El carnaval d’enguany ha girat al voltant del pecat capital de la ira. Hi ha hagut les 
tradicionals truitades i sardinades populars, rues, balls… http://carnaval.elprat.cat

carnaval als mercats municipals.

rua “la Mar serena” al barri de sant cosme.

Ball infantil amb set de so.

Truitada popular a Pau casals.

rua infantil.
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Una ciutat amb
forta identitat

Gairebé 1.300 persones, la majoria in-
fants, van participar, durant la passada 
Mostra d’Entitats, en el joc participatiu 
Praticipa. 

El joc volia que els pratencs i les pra-
tenques interaccionessin amb les enti-
tats presents a la mostra, fomentar l’ús 
de les noves tecnologies i treballar as-
pectes d’identitat. També es van reco-
llir tot tipus de propostes ciutadanes i 
elements i definicions que reforcen el 
sentiment de pertinença a la ciutat.

El Prat en                       
140 caràcters

Una de les proves va ser fer una defi-
nició de la ciutat en 140 caràcters, com 
un missatge de Twitter. “El Prat és una 
rodona on hi ha persones i cases” o “El 
Prat és una ciutat molt especial. És la 
meva ciutat” són només dos dels cen-
tenars de tweets que es van escriure.

A la prova “Al Prat fem xarxa” es de-
manava als participants que pensessin 
propostes de col·laboració o d’ajuda 
mútua per fer front a situacions de vul-
nerabilitat o per a cobrir necessitats 
que té la ciutat.

La prova que va tenir més èxit va ser 
“El meu lloc al Prat”, en què els parti-
cipants havien de triar un lloc emble-
màtic per a ells de la ciutat i se’ls feia 
una foto que s’incrustava a la fotografia 
del lloc triat. Els llocs preferits van ser la 
platja, el Cèntric, i el Cram ❧

El joc Praticipa desvela els forts
vincles entre la gent i la ciutat

Fotos i vídeo
Podeu veure un vídeo i totes 
les fotos de “El meu lloc al 
Prat” http://mostra2011.
entitatsdelprat.cat/.

Tres de les 
fotos de la 
prova “El meu 
lloc al Prat”.
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En record de Tàpies
i el seu pas pel Prat

Antoni Tàpies, al Prat, l’any 1991.

El 20 d’abril de 1991, Antoni Tàpies va 
inaugurar una exposició al Prat, a la Sala 
11, per iniciar els actes culturals del Sant 
Jordi’91. L’exposició comptava amb 14 

aiguaforts i 3 escultures que l’artista va 
crear entre els anys 1981 i 1988. 

Dos anys més tard, pel Sant Jordi de 
1993, a la Sala d’Art Josep Bages, a To-

L’artista, mort recentment, va exposar a la ciutat

rre Muntadas, es tornaria a exposar una 
obra de l’Antoni Tàpies dins la col·lectiva 
“8 anys / 10 artistes” que recollia els au-
tors que havien participat en anteriors 
mostres de Sant Jordi. Hi havia obres de 
Viladecans, Ràfols-Casamada, Guinovart, 
Brossa i Maria Girona. 

Tots aquests artistes crearen un cartell 
original per a la seva exposició, els quals 
formen part del fons d’art municipal.

El Prat conserva, per tant, un valuós re-
cord del pas per la ciutat d’aquest gran 
pintor i escultor de talla mundial ❧

El fons d’art municipal 
conserva un cartell 
original de Tàpies dedicat 
al Prat (reproducció a 
la pàgina anterior)

cArTEll OrigiNAl

Antoni Tàpies va fer una 
exposició d’aiguaforts 
i escultures a la nostra 
ciutat amb motiu del 
Sant Jordi de 1991

sANT JOrdi 1991



el prat

28
març 12

Les entitats i col·lectius de dones del 
Prat, cohesionats pel Consell de Do-
nes, han treballat des de fa mesos amb 
entusiasme i energia en l’organització 
i disseny dels actes al voltant del 8 de 
març, Dia Internacional de les Dones. 
Aquesta programació recorda i vindica 
un dels avenços socials més importants 
en la història de la humanitat: la igualtat 
de gènere.

Trobareu el programa d’activitats a les 
webs www.elprat.cat i a www.cases-

denpuig.com i a les xarxes socials (Fa-
cebook i Twitter, Xarxa Dones del Prat). 
Hi ha cinefòrum, exposicions, xerrades, 
tallers, ràdio... organitzats per tota mena 
de col·lectius.

Lectura del manifest

El Prat acollirà la jornada comarcal “As-
sociacionisme en femení, construint ciu-
tadania”, el 14 de març al Cèntric. Com 
cada any, el moment culminant serà la 
concentració i lectura del manifest “Que 
la crisi no sigui una excusa”, el 8 de març 
a les 19 h a la pl. de la Vila. El llegiran el 
director de l’Escola de Persones Adultes 
Terra Baixa i les representants d’UGT i 
CCOO del Consell de Dones ❧

El Prat, per
la igualtat
de gènere

El teixit associatiu fa 
seu el 8 de març

lectura del manifest del 8 de març de 2011 a  la pl. de la vila.

imatge del Paraula de dones de l’any passat.

Paraula 
de Dones
El 9 de març, el 
Teatre Modern 
acollirà un nou 
Paraula de Dones, 
espectacle a l’entorn 
de la idea de gènere, 
a càrrec del col·lectiu 
de dones joves 
vinculades a diversos 
àmbits culturals i 
artístics i produït 
per La Capsa.
(www.lacapsa.org)
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Participar
per fer 
comunitat

Una vintena d’entitats, representants 
del Pla d’Actuació de Sant Cosme i del 
Pla Educatiu d’Entorn, escoles i serveis 
públics, així com persones a títol indi-
vidual, integren, des de fa cinc anys, la 
Taula Comunitària de Sant Cosme, un 
òrgan participatiu i de col·laboració que 
treballa per la cohesió social del barri.

La Taula és un espai obert i volunta-
ri de participació format per una qua-
rantena de persones que es reuneixen 
unes quatre vegades l’any per organit-
zar o col·laborar en activitats i festes co-
munitàries: carnaval, Sant Jordi, Festival 
de Sopes del Món, Pessebre Vivent, Fes-
tival Esperanzah, Llobrefesta... Així ma-
teix, la Taula s’ha implicat en processos 
participatius urbanístics com la pl. de 
l’Amistat o el carrer del Riu Llobregat.

D’aquesta manera es crea una xar-
xa de col·laboració i de complicitats 
que reforça la cohesió interna del bar-
ri i estreny lligams entre persones i 
col·lectius. Els resultats són evidents 
en cada festa, exposició o activitat que 
s’organitza, fins al punt que cada cop 
són més les entitats de fora de Sant 
Cosme que s’acosten al barri a fer-hi 
activitats ❧

visiteu www.cosmepolitan.cat

La Taula Comunitària de
St. Cosme aplega tothom
amb ganes de col·laborar

El carnaval és una de les activitats en què participa la Taula comunitària.
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Jaume Porlan
Presidente de la Cooperativa
Obrera de Viviendas

Jaume Porlan nació en el “carrer dels 
pixats”, es decir, la calle Eusebi Soler. 
Toda su infancia y juventud la vivió 
en el entorno de la plaza de la Vila de 
esta ciudad, a la que ama. En el año 
70, casi por casualidad, se acercó a la 
Cooperativa Obrera de Viviendas y desde 
entonces ha formado parte de ella,  
participando desde diversos ámbitos. En 
mayo de 2010 fue elegido presidente 
de esta entidad, que ahora cumple 
50 años de vida y que ha marcado 
el devenir de El Prat y de muchos 
de sus ciudadanos y ciudadanas.

“Individualmente 
no vamos a 
conseguir gran 
cosa; en cambio, 
unidos podemos 
resolver muchos 
problemas” 
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¿Por qué cree que la Cooperativa sigue 
viva, después de 50 años de existencia?
Porque sigue siendo muy activa, no se limita 
a hacer promociones de viviendas, sino que se 
mueve en un ámbito mucho más social e inten-
ta adaptarse a las necesidades de sus socios en 
cada tiempo y en cada ocasión.

¿Qué es lo que están haciendo ahora?
Tenemos varios proyectos en marcha, dirigidos 
principalmente a nuestros asociados y a sus 
familias. En una encuesta, hemos ratificado la 
idea de que ahora a la gente mayor le hace 
falta todo tipo de servicios: médicos, adminis-
trativos, jurídicos, domésticos, etc. Y eso es lo 
que vamos a intentar ofrecer. 

¿Cómo?
Tenemos previstos dos grandes proyectos: por 
una parte, construir un bloque de viviendas 
asistidas, donde, a través de servicios comu-
nes, se dé cobertura a las necesidades básicas 
para vivir con autonomía y con calidad. Por 
otra parte, tenemos pensado abrir un centro 
de día para personas mayores.

Y en estos momentos, ¿es viable?
Sí, sí lo es. Somos una cooperativa importante, 
solvente y con un patrimonio muy saneado, 
lo que nos ha de facilitar el crédito necesario 
para tirar adelante.

¿Y para la gente joven?
También estamos trabajando para ellos, para 
posibilitar la construcción de un bloque de 47 
viviendas en régimen de cesión de uso.

¿Cómo es que la gente joven vive tan al 
margen de este tipo de movimiento y de 
la propia cooperativa en El Prat?
Es cierto. A la gente joven le cuesta asociarse. 
Haciendo autocrítica, creo que nosotros mis-
mos no hemos sabido transmitirlo ni explicarlo 
bien a las nuevas generaciones.

¿Y qué van a hacer?
Ya lo estamos haciendo. Se ha creado un grupo 
liderado por algunos jóvenes de la ciudad, que 
se llama “Coop de cap”, que, estando vincula-
do a la Cooperativa, se va a encargar de llevar 
a cabo estas necesidades de servicios para los 
asociados. Así, fomentaremos también nuevos 
puestos de trabajo. Su compromiso y su lide-
razgo facilitarán el relevo generacional en la 
dirección de la propia Cooperativa. Tenemos 
puestas grandes esperanzas en ellos.

2012 es el Año Internacional de las Coo-
perativas, que ha impulsado la ONU. Una 
buena oportunidad para explicarse.
Sí, lo es. “Las empresas cooperativas ayudan 
a construir un mundo mejor” es el lema de la 
ONU para este año. Me apasiona esta idea: in-
dividualmente no vamos a conseguir gran cosa; 
en cambio, unidos podemos resolver muchos 
problemas. 

¿Por qué nació la Cooperativa?
Nació hace 50 años, como entidad sin ánimo 
de lucro, porque los trabajadores no podían 
acceder a las viviendas que el libre mercado 
ofrecía, o que la administración de entonces no 
construía. En Cooperativa, uniendo trabajo, es-
fuerzo y conocimientos conseguimos promover 
viviendas a menos de 200.000 pesetas de la 
época, cuando las de los contratistas particu-
lares estaban a 400.000. No sólo conseguimos 
viviendas a mitad de precio, sino que fuimos 
reguladores del mercado, que tuvo que bajar 
sus precios iniciales para poder competir con la 
oferta de Cooperativa.

¿Cómo ha sido la relación con el Ayunta-
miento de la ciudad?
Perfecta. Siempre se han alineado con este mo-
vimiento y han colaborado estrechamente con 
nosotros.

¿Y ahora, cuál es la situación?
Muy difícil. Hay pisos en el mercado, hay de-
manda, pero no hay dinero para que los jóvenes 
puedan emanciparse. La solución creo que pasa 
por alquileres asequibles, régimen de cesión de 
uso, unido a viviendas sin especulación.

La Cooperativa Obrera de Viviendas de El 
Prat es un referente dentro del coopera-
tivismo. ¿A qué se debe?
La singularidad de nuestra cooperativa radica 
en que, una vez conseguida la vivienda, sus so-
cios participan de un patrimonio común conso-
lidado, el rendimiento del cual permite financiar 
otros servicios y actividades a ellos destinados. 
Cooperativa está considerada una de las em-
presas de economía social más importantes de 
Cataluña; por eso la Generalitat designó El Prat 
como “territorio excelente para la economía 
cooperativa 2010-2012”. Nuestra singularidad 
radica en la consolidación de un patrimonio co-
mún al servicio de las necesidades de nuestros 
asociados y asociadas y de nuestra ciudad ❧

[ Dolors Pérez Vives ]    

Hay pisos en el 
mercado, hay demanda, 
pero no hay dinero 
para que los jóvenes 
puedan emanciparse. 
La solución creo que 
pasa por alquileres 
asequibles.

Conseguimos 
construir viviendas 
a menos de 200.000 
pesetas, cuando las 
de los contratistas 
particulares estaban 
a 400.000 pesetas.

Tenemos previstos dos 
grandes proyectos: 
construir un bloque de 
viviendas asistidas y 
abrir un centro de día 
para personas mayores.
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Bajan los accidentes, salvo
para las personas mayores

La tasa de accidentalidad en El Prat lleva 
años reduciéndose, si bien este descen-
so no afecta a las personas mayores, que 
siguen siendo el colectivo de peatones 
que sufre más accidentes.

Las causas de esta situación son diver-
sas, y van desde el aumento de la pobla-
ción mayor de 60 años en El Prat a las 
características de estas personas (menor 
capacidad de movilidad, reacción y vi-
sión que la población general) pasando 
por una escasa conciencia de la peligro-
sidad que supone cruzar una calzada.

Entre 2010 y 2011 los accidentes se re-
dujeron un 8,5% en nuestra ciudad y, en-
tre ellos, los atropellos bajaron un 22%. 
Sin embargo, el porcentaje de atropellos 
a personas mayores de 60 años se man-
tuvo en un 44,2%. De las personas atro-
pelladas, un 64% eran mujeres. El 97% de 
los casos fueron heridos/as leves. 

Culpas repartidas

Un dato a tener en cuenta es que el 22% 
de los atropellos fueron responsabilidad 
del peatón y no del conductor. Actitudes 
como cruzar la calle sin apenas mirar si 
vienen coches, o apurando al máximo, 
o bajar a la calzada confiando en que el 
vehículo que se acerca parará, pueden 
comportar que el conductor no pueda 
reaccionar a tiempo ❧

Charlas de 
la Policía
La Policía Local de El Prat 
organiza periódicamente charlas 
dirigidas a personas mayores 
en las que les ofrece consejos 
sobre cómo desplazarse con 
seguridad por la ciudad.

La tasa de accidentes de tráfico en El Prat se ha reducido en los últimos años, menos 
para el colectivo de personas mayores, que son quienes sufren más atropellos 

Antes de 
cruzar hay que 

asegurarse 
de que los 

vehículos se 
detendrán.
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La irrupció de Twitter 
ha estat evident a to-
tes les esferes socials, 
i l’esport pratenc no 
ha estat menys. En 
el món del futbol, 
l’Associació Esportiva 
Prat, tot i no dispo-
sar de compte oficial, 
sí que compta amb 
alguns jugadors de 
l’equip actius a la xar-
xa social, com el por-
ter Toni Texeira (@to-
nitexe) o l’entrenador 
Agustin Vacas (@
agusprat1). També a 
la tercera divisió tro-
bem pratencs, com 
Alberto Bacaicoa (@
bakita14, Vilafranca) 
o l’entrenador de 
l’Europa, Pedro Do-
lera (@pdolera), que 
acostumen a fer servir 
aquesta eina digital.

Al futbol territorial, 
la Unificación Prat 
compta també amb 
jugadors actius que 
hi expliquen tot allò 
que envolta l’equip, com Edgar (@92ed-
gar) o els germans Nabil i Mahdi Ezzedine 
(@nabilito87 i @mahdiman87). Tant l’AE 
Delta Prat com l’AE Traus també tenen se-
guidors amb Twitter que informen pun-
tualment de tots els resultats, així com 
també molts jugadors de futbol base de 
l’entitat, com també @EFPratBlaugrana.

No només futbol

En el cas del bàsquet, l’entrenador del 
primer equip del Club Bàsquet Prat, Car-
les Duran (@cd_ortega), acostuma a rela-

Els i les esportistes i els clubs pratencs utilitzen cada cop més aquesta xarxa 
social per informar directament l’afició, i així estan més a prop que mai

tar via Twitter els llargs viatges que fa el 
seu equip, i també jugadors com Marco 
Todorovic (@todorovic11) o Àlex Barrera 
(@barrex9).

El Club Volei Prat també penja puntual-
ment els resultats dels seus equips a @cv-
prat, i també la Unificació Prat Femení (@
UniPratFemenino). A més, tots ells tenen 
ressò al Twitter oficial d’El Prat Esports: @
elpratesports (El Prat Ràdio, 91.6 FM), amb 
més de mig miler de seguidors ❧

[ José David Muñoz ]

Twitter trenca barreres
entre esportistes i afició 

Jugadors de la Juventud Prat, que han creat el “hashtag” #laJuvesesalva.

Un cas excepcional
Amb la intenció d’animar la gent 
a empènyer la Juventud Prat per 
sortir de la zona de descens, els 
jugadors han creat el hashtag 
#LaJuveSeSalva, que acompanya 
tots els comentaris sobre l’equip. 
La meitat de la plantilla ja té un 
compte a Twitter on expliquen de 
primera mà les seves sensacions.
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El Pratenc Associació Atletisme ha signat un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament del Prat per tal 
d’impulsar les activitats que duu a terme. El Juventud 
Prat, que milita a la 2a catalana de futbol, ha signat 
també un acord amb el consistori per poder mantenir 
l’equip en aquesta categoria. Vídeo a www.elprat.tv

cONvENi AMB PrATENc i JUvENTUd

La trajectòria del Sènior 1 del Club Bàsquet Prat, que milita a Copa 
Catalunya, la màxima categoria catalana, continua amb regularitat 
a la zona alta de la taula. Els homes de Chus Fernández estan 
disposats a afrontar amb optimisme el tram final de la temporada.

BÀsQUET PrAT sÈNiOr 1 

A la 4a catalana, l’Associació Esportiva Traus sembla 
haver superat els daltabaixos dels inicis de temporada 
i apunta una vegada més a lluitar per l’ascens a la 
categoria superior.

l’AE TrAUs llUiTA PEr l’AscENs
Una temporada més, l’Ajuntament del Prat ha renovat el 
conveni amb l’Associació Esportiva Prat i el Club Bàsquet 
Prat per valor de 180.000 euros per a cada entitat per a 
la promoció de l’esport. Vídeo a www.elprat.tv

cONvENi AMB AE PrAT i cB PrAT
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BÀsQUET PrAT sÈNiOr 1 

El primer equip de l’Associació Esportiva Prat continua 
amb bon peu a la zona alta de la tercera divisió. A la 
imatge, Óscar Sierra celebra el gol que va donar la victòria 
a l’equip pratenc per 2 a 1 contra l’Europa al minut 94.

l’AE PrAT, Al cAPdAMUNT

El conjunt pratenc disputa la fase d’ascens a primera catalana 
després d’acabar la lliga regular en segona posició. En 
aquesta segona fase han quedat enquadrades en un grup de 
8 equips on els primers 4 classificats aconseguiran l’ascens.

clUB vOlEi PrAT FEMENÍ

cONvENi AMB AE PrAT i cB PrAT

s’AcOsTA UNA NOvA NiT dE l’EsPOrT

El proper divendres 16 de març se celebrarà una nova edició de la Nit de l’Esport al Teatre Modern. S’hi premiaran els i les millors 
esportistes, clubs i entrenadors/es de 2011. A la foto, Nit de l’Esport de l’any passat.
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Aspecte de la portada del web www.informatiucomarcal.com.

L’Informatiu Comarcal del Baix Llobre-
gat fa el salt a Internet per aprofitar tots 
els avantatges quant a immediatesa, 
combinació de formats i ubiqüitat.

www.informatiucomarcal.com és 
una plataforma multimèdia en la qual 
segueixen implicades les mateixes vuit 
emissores que fins ara participaven a la 
versió radiofònica: El Prat Ràdio, Ràdio 
Cornellà, Ràdio Desvern, Ràdio Gavà, 
Ràdio Sant Vicenç, Ràdio Sant Feliu, Rà-
dio Sant Boi i Ràdio Castelldefels, que 
uneixen els seus esforços per projec-
tar les seves informacions en un portal 
que dóna cobertura al territori de cada 
ciutat i permet el coneixement del que 

passa a cada municipi. El web, a la seva 
portada, ofereix les informacions més 
importants, les entrevistes o reportat-
ges sonors més rellevants de la pro-
gramació de cada emissora i els actes 
d’agenda més destacats.

Cada emissora disposa d’un web indi-
vidualitzat on s’amplien altres informa-
cions. La presència de les notícies de la 
comarca a les xarxes socials és un altre 
dels aspectes destacats de la platafor-
ma, ja que permet la interacció a través 
de Facebook i Twitter i l’enviament de 
correus electrònics ❧

[ Oscar Sánchez ]

Programació variada
El Prat Ràdio (91.6 FM) segueix 
participant en un projecte en el 
qual la informació de proximitat 
continuarà sent la protagonista.

Comença a
INTERNET la
nova etapa de 
l’Informatiu
Comarcal
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COV, Cooperativa 
Obrera de Viviendas

[ Pl. Roigé i Badia, 3 
[ Tel. 93 379 14 00 
[ www.cov-elprat.es

A

La “cope” celebra mig segle amb
uns objectius plenament vigents
Com afirma l’alcalde Lluís Tejedor, el Prat d’avui dia no es podria explicar 
sense la història i la feina feta per la Cooperativa durant tants anys

La “cope” farà enguany diversos actes 
(conferències, xerrades, festes...) per ce-
lebrar el 50è aniversari. El tret de sortida 
va ser el 21 de gener en un Teatre Mo-
dern ple de gom a gom que va acollir 
parlaments, actuacions i un audiovisual 
sobre la història de l’entitat. Uns dies 
abans, el Ple Municipal havia aprovat 
per unanimitat una moció de suport al 
cooperativisme.

L’entitat la van crear treballadors de 
La Seda i La Paperera, inspirats en ex-
periències com les cooperatives de La 
Roca, a Gavà, i la del Sagrat Cor, a Bar-
celona, a fi de lluitar contra els elevats 
preus i la gran manca d’habitatge al 

Prat de l’època. Van comprar terrenys 
i van edificar-hi pisos a meitat de preu 
del mercat. Van arribar a tenir 130 tre-
balladors de la construcció en plantilla.

El primer edifici va ser el bloc Joan 
XXIII, al c. Pau Casals. Més endavant van 
fer el Residencial Cooperativa, 160 apar-
taments moblats a Verge de Montserrat, 
als quals avui tenen accés preferent els 
fills i filles dels socis.

Molt més que pisos

Amb el temps van crear Mueblecope 
i Telecope –per facilitar la compra de 
mobles i electrodomèstics als socis–, un 
menjador social, una escola (en aquella 

època n’hi havia molt poques), un cen-
tre de joventut, una casa de colònies a 
Sant Hilari Sacalm... 

Avui dia són més de mil socis i sòcies, 
tenen un miler d’habitatges i 200 pisos 
en lloguer, gestionen 74 locals i boti-
gues i disposen d’un equip d’obres. 

La tasca de la “cope” torna a ser avui 
més necessària que mai, donada la si-
tuació de crisi actual. Per això treballa 
en projectes de pisos de lloguer per a 
joves, pisos tutelats per a gent gran i 
pisos en cessió d’ús, i amb la mateixa 
il·lusió i empenta que fa 50 anys ❧

vídeo a www.elprat.tv

quest 2012 ha estat 
declarat per Nacions 
Unides com a Any 
Internacional del 
Cooperativisme, 
i curiosament 
coincideix amb el 
50è aniversari de la 
Cooperativa Obrera 
de Viviendas del Prat.

El president de la cooperativa, Jaime Porlan; l’alcalde, lluís Tejedor, i el director general d’Economia social i 
Treball Autònom de la generalitat, xavier lópez, durant l’acte de presentació del 50è aniversari al Teatre Modern.
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