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Els mercats estan
organitzats per
l’Ajuntament
del Prat de
Llobregat, dins
de la campanya
municipal “Al
Prat, menys
residus”.

Els mercats d’intercanvi i venda

d’objectes de segona mà
han incorporat novetats: augment del nombre de taules, de 100 a 150, per respondre a la demanda
creixent; pagament d’una taxa de 5 € per als paradistes empadronats al Prat, i de 10 € per als de fora;
inscripcions i pagament de la taxa de forma telemàtica (a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament);
presència del mercat a les xarxes socials; i, finalment, l’activitat del
mercat no es limitarà al primer diumenge de cada mes, ja que s’activa CADA DIUMENGE AL MATÍ
Els mercats se celebren
un espai d’intercanvi i venda virtual a través del bloc del mercat.
www.mercatsegonamadelprat.blogspot.com (per a inscripcions) el primer diumenge
de mes (tret de gener,
http://twitter.com/Mercats2maPrat#
juliol i agost), d’11 a 14
http://facebook.com/mercatsegonamadelprat
h, a la pl. Pau Casals
https://seu.elprat.cat

❧

Per participar
com a paradista
en el mercat es
requereix una
inscripció prèvia
(a través de la
Seu electrònica
municipal), que
s’obrirà a les
10 h del dia 15
de cada mes,
fins a les 23 h
del dijous previ
a la celebració
del mercat.
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A

quest abril, al Prat, és temps de carxofa, verdura emblemàtica que posiciona el nostre municipi i part de la comarca
en una escala d’alta qualitat de productes de l’horta. Avui, amb la pressió urbanística metropolitana, mantenir
un producte de qualitat excepcional, amb uns pagesos que s’hi dediquen, que investiguen i que apliquen noves
tècniques per millorar-lo i conservar-lo, és un fet excepcional i poques ciutats s’ho poden permetre.

La gent del Prat i de la
comarca ha volgut que, al

En el nostre món globalitzat, sovint els productes frescos viatgen entre continents i són consumits després de pas-

llarg dels anys, els

sar per processos frigorífics i de conservació. Nosaltres tenim la sort de tenir la carxofa com a producte de qualitat,

responsables polítics dels

de quilòmetre zero. I tenim això perquè hem estat capaços de mantenir, des de Consell Comarcal, un Parc Agrari,

municipis complíssim el desig

un territori de 2.938 hectàrees amb un sistema de suport a les tasques agrícoles que ha permès que no morin

de la majoria de la

escanyades per la pressió urbanística i les infraestructures.

ciutadania: mantenir el
territori, els espais naturals i

Això ha estat així perquè la gent del Prat i de la comarca ha volgut que, al llarg dels anys, els responsables polítics

agrícoles, és a dir, una part de

dels municipis complíssim el desig de la majoria de la ciutadania: mantenir el territori, els espais naturals i agrícoles,

la nostra identitat col·lectiva.

és a dir, una part de la nostra identitat col·lectiva.
Potser és temps de reflexionar sobre el que tenim, sobre el que hem aconseguit al llarg del temps, sobre el que hem
de protegir de possibles amenaces al nostre model de ciutat i de comunitat.

Agricultura i territori, valors
del municipi

Lluís Tejedor
L’alcalde

E

ste abril, en El Prat, es tiempo de alcachofa, verdura emblemática que posiciona nuestro municipio y parte de la
comarca en una escala de alta calidad de productos de la huerta. Hoy, con la presión urbanística metropolitana,
mantener un producto de calidad excepcional, con unos campesinos que se dedican, que investigan y que aplican
nuevas técnicas para mejorarlo y conservarlo, es un hecho excepcional y pocas ciudades se lo pueden permitir.

La gente de El Prat y de la
comarca ha querido que, a lo

En nuestro mundo globalizado, a menudo los productos frescos viajan entre continentes y son consumidos des-

largo de los años, los

pués de pasar por procesos frigoríficos y de conservación. Nosotros tenemos la suerte de tener la alcachofa como

responsables políticos de los

producto de calidad, de kilómetro cero. Y tenemos esto porque hemos sido capaces de mantener, desde el Consejo

municipios cumpliéramos el

Comarcal, un Parque Agrario, un territorio de 2.938 hectáreas con un sistema de apoyo a las tareas agrícolas que

deseo de la mayoría de la

ha permitido que no mueran ahogadas por la presión urbanística y las infraestructuras.

ciudadanía: mantener el
territorio, los espacios
naturales y agrícolas, es
decir, una parte de nuestra
identidad colectiva.

Esto ha sido así porque la gente de El Prat y de la comarca ha querido que, a lo largo de los años, los responsables
políticos de los municipios cumpliéramos el deseo de la mayoría de la ciudadanía: mantener el territorio, los espacios naturales y agrícolas, es decir, una parte de nuestra identidad colectiva.
Quizás es tiempo de reflexionar sobre lo que tenemos, sobre lo que hemos conseguido a lo largo del tiempo, sobre
lo que debemos proteger de posibles amenazas a nuestro modelo de ciudad y de comunidad.

EL PRAT

7

abril

12

EL PRAT

8

abril

12

Les 4 claus
[1]
El Carxofa & Jazz i la Festa
de la Carxofa són, a l’abril,
les dues grans festes a
l’aire lliure al voltant
d’aquest producte pratenc.

[2]
La carxofa representa el
80% de la producció agrícola
d’una vintena de pagesos
del Prat que en recullen
uns 600.000 kg anuals.

[3]
La carxofa Prat és a punt
d’aconseguir la IGP, un
distintiu europeu de
qualitat agroalimentària
que ja té el pota blava.

[4]
Les gelades del febrer han
fet perdre la meitat de la
producció d’aquest any,
però el segon període
de producció ha
rebrotat amb força.

S

Carxofa Prat:
gastronomia,
festa, economia
i identitat

uperats els últims freds de l’hivern,
amb l’entrada de la primavera, el mes
d’abril renova les ganes de gaudir del
bon temps i de les activitats a l’aire lliure. Al Prat, l’abril també és el mes de
la carxofa, amb festes i activitats per
gaudir d’aquest magnífic producte de
la nostra horta.
Als camps del Prat, la carxofa és un
dels principals conreus. De fet, aquesta
verdura representa més del 80% de la
producció agrària d’una vintena de pagesos del Prat que la comercialitzen directament a Mercabarna a través de la
parada de la Cooperativa Agrícola del
Prat. Les altres vies de comercialització

són a través de les empreses majoristes i del punt de venda al detall, que
canalitzen comercialment la resta de la
producció.
Els conreus del Prat arriben a produir uns 600.000 kg anuals de carxofes. L’horta pratenca també ens ofereix
els apreciats melons, a més de patates,
tomàquets, faves, bledes, enciams i, des
de fa uns anys, fins i tot calçots de gran
qualitat.
Gelades negres
al febrer
Enguany, a la comarca del Baix Llobregat, les baixes temperatures i les gela-
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des del mes de febrer han malmès una
part important de la collita d’hortalisses
i verdures que estaven a punt de recollir-se. L’efecte d’aquesta glaçada, sumat
a les pluges abundants que s’havien enregistrat el mes de novembre passat, ha
afectat significativament la producció
agrícola del Parc Agrari del Baix Llobregat. Pràcticament la totalitat de les 480
hectàrees dels cultius de carxofa Prat
que es conreen al Parc Agrari s’hi van
veure afectades.

Les pèrdues afectaran el 50% de la
producció anual de carxofa i també el
preu de venda al mercat. De tota manera, les plantes han començat a rebrotar
amb força i ja podem gaudir de nou de
les nostres carxofes.
Carxofa Prat, marca
de prestigi i qualitat
Per la seva qualitat i tradició de conreu
al Delta, el Parc Agrari del Baix Llobregat,
l’Ajuntament de Sant Boi i l’Ajuntament

del Prat treballen per aconseguir la IGP
(indicació geogràfica protegida) de la
carxofa Prat. Aquest distintiu l’atorga
la Unió Europea als millors productes
agroalimentaris pel seu prestigi i origen
en una zona geogràfica concreta, i dóna
garantia i certifica un procés productiu
controlat de la qualitat. El distintiu IGP,
que el pota blava ja ha aconseguit, serà
ben aviat una realitat i assegurarà el
millor futur per a la carxofa Prat. D’altra
banda, el Parc Agrari del Baix Llobregat
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Els cuiners i
cuineres de la
ciutat creen
receptes
innovadores
amb la
carxofa
Prat com a
ingredient
protagonista.

Gastronomia,
música i festa
El 15 d’abril, el pati del
Centre Artesà acollirà una
nova edició de l’Escarxofa
& Jazz, amb la col·laboració
de La Capsa i l’associació
Les Escarxofes del Prat.
Música en directe i menjar
a l’aire lliure. I el diumenge
següent, 22 d’abril, el parc
del Fondo d’en Peixo viurà
el tradicional dinar popular
de la Festa de la Carxofa.

Joan Ribas,

president de la Cooperativa
Agrícola del Prat
“El producte emblemàtic dels
pagesos locals és la carxofa Prat.
Nosaltres i la
nostra feina
formem part del
paisatge del Prat.
Conreant els camps
fem que l’harmonia
entre el verd i
l’asfalt facin la
nostra ciutat millor
per viure-hi.”

també ha creat un distintiu associat a
l’origen i la qualitat que tenen les verdures i hortalisses que es conreen en l’àmbit
del Parc

❧

El Parc Agrari, la clau
Des d’un punt de vista territorial i de generació de productes
de qualitat com la carxofa Prat, el Parc Agrari del Baix Llobregat
és una peça clau i un exemple d’agricultura periurbana que
atorga qualitat de vida i identitat als municipis que l’integren.

Els pratencs
i pratenques
aprenem
des de ben
petits què és
la carxofa
i la seva
importància
econòmica i
gastronòmica.
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Joaquim Vila,

Lluís Aguado,

Óscar Teruelo,

“Als mercats
promocionem la
carxofa Prat entre el
públic, indicant-ne
la procedència i la
màxima qualitat, i
és un producte molt
ben rebut. Al Mercat
Municipal hi ha
venedors que, alhora,
són productors de la carxofa i del
pollastre del Prat, i això és una sort.”

“Tenim un territori petit i difícil amb
una sèrie de productes extraordinaris
i un delta per cuidar i preservar. ¿Ara
ens cal un gran complex amb grans
hotels a l’única zona verge amb camps
de conreu que aguanten la pressió
urbanística,
on es fa un
producte del qual
després tothom
s’enorgulleix?”

“Crec molt en la matèria primera de
proximitat, la de km 0, per la frescor,
el sabor i el repartiment
de riquesa a la comunitat
d’origen. I crec que els
restaurants del Prat tenim
una gran oportunitat de
diferenciar-nos. A través
de la gastronomia podem
fomentar el turisme
i generar una nova
economia de futur.”

president Ass. Concessionaris
Mercat Municipal

President Ass.
Gastronòmica Cultural
Les Escarxofes del Prat

president Ass.
Gastronomia i Turisme

12

Jordi Gili i Farrés
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José García Pérez

I encara diuen que Catalunya
no és solidària!

Posant en valor allò
que és nostre

És per tots conegut que Catalunya pateix un
espoli fiscal insostenible, que impossibilita un correcte
finançament. Després que el conseller Mas Colell
presentés les balances fiscals actualitzades a 2009, el
problema ha tornat a la primera plana mediàtica.

Durant el mes de març tenen lloc a la nostra
ciutat les “3es Jornades Gastronòmiques Pota Blava i
Carxofa Prat”, organitzades per l’Associació Gastronomia
i Turisme, amb el suport de l’Ajuntament. Els restaurants
de la ciutat més emprenedors i creatius ofereixen als seus
clients diferents receptes que tenen com a protagonistes els
nostres preuats productes autòctons, que ja són referència
de qualitat agroalimentària, ens identifiquen com a territori
i que a la taula són motiu d’atracció per als visitants.

A la vista de les dades aportades pel conseller,
es veu clarament que Catalunya pateix una mitjana anual
de dèficit fiscal del 8%, que per a l’any 2009 va representar
16.409 milions d’euros. Aquesta sagnia continuada que pateix
Catalunya situa el nostre país com un cas únic en el marc
europeu. No hi ha cap altre territori a Europa que presenti unes
xifres de dèficit tan elevades com Catalunya i que fins i tot a
Alemanya serien considerades il·legals. Des de l’any 1986
fins l’any 2009 el dèficit fiscal per persona a Catalunya s’ha
duplicat. Si l’any 1986 era de 1.076 €, l’any 2009 va arribar als
2.251 €. Això vol dir que cada ciutadà de Catalunya va pagar a
l’administració central 2.251 € que no li van suposar cap benefici.
Més escandalosa encara és la injustícia social que
pateix Catalunya en l’aportació del 0,7% de l’IRPF destinada
a finalitats socials. Catalunya és, de llarg, la comunitat que
més n’aporta, el 25% del total, no pas perquè siguem més
rics, sinó perquè hi ha més persones que posen la creueta per
a aquesta finalitat a la declaració de la renda. L’any 2011, tal
com denuncia la Taula del Tercer Sector, Catalunya va aportar
52 milions d’euros per a aquesta finalitat i l’Estat en va
retornar tan sols 29. És a dir, hem perdut 23 milions que tanta
falta ens fan per atendre les moltes necessitats que tenim.

L’actitud proactiva de la restauració local i del comerç
de proximitat, amb el lideratge de les seves associacions,
ens indica un bon camí per millorar i consolidar l’economia
local i sortir-nos plegats dels moments de dificultats.
Des de la nostra responsabilitat en el govern
municipal treballem per un model de ciutat cohesionada,
emprenedora, creativa i innovadora. Un model de ciutat
sostenible des del punt de vista econòmic, ambiental i social,
allunyada dels falsos miratges que desmotiven l’emprenedoria
i porten més desigualtat social i dificultats econòmiques.
Una ciutat i un territori que volem mostrar
orgullosos als visitants que busquen experiències i sensacions
singulars i difícils de trobar en un entorn metropolità. El
compromís creixent de la restauració local amb el producte de
proximitat, el pota blava, la carxofa i altres verdures de l’horta,
marca una pauta en la direcció de la qualitat i personalitat
diferenciada i atractiva que volem per a la nostra ciutat.

Conclusió: a Catalunya paguem com
els que més, però som els que rebem menys i patim
més restriccions. Ens cal, per tant, un nou model de
finançament que permeti a la Generalitat recaptar, gestionar,
inspeccionar i liquidar tots els tributs a Catalunya.

Un repte de present i de futur per al Prat
que haurem d’assolir entre tots plegats cercant complicitats
i generant les oportunes col·laboracions público-privades.
És en aquesta direcció que els socialistes esmercem
els nostres esforços i la nostra voluntat política.

www.ciuelprat.cat

http://elprat.socialistes.cat/

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Rafael Duarte Molina

Sí a Eurovegas (I)

Nosotros no jugamos

A finales del mes de febrero, el principal
promotor inmobiliario del mundo, Sheldon Adelson, anunciaba
su interés por instalar en nuestro país un macrocomplejo de
ocio y turismo denominado “Eurovegas”. El grupo empresarial
se está planteando la posibilidad ofrecida por la Generalitat de
Catalunya de albergar ese proyecto en El Prat.

Estas últimas semanas la palabra de moda en cualquier
conversación en El Prat ha sido “Eurovegas”… Nadie sabe muy bien
qué es o dónde se ubicará ni qué significaría el funcionamiento de un
macro-complejo de estas características. Solo sabemos que el magnate
Sheldon Adelson, un tipo que parece sacado de una película de Scorsese,
ha llegado a Catalunya dispuesto a que se acepten sus condiciones
para realizar una inversión multimillonaria vinculada al juego.

El proyecto implica una inversión inicial
de más de 17.000 millones de euros, la creación de más de
130.000 nuevos puestos de trabajo, la construcción de más de
20.000 camas hoteleras en hoteles de 4 y 5 estrellas, 36.000
m2 de área de congresos, un máximo de un 4% del proyecto
destinado a casinos, 7 nuevos teatros, 4 salas de actuaciones,
un palacio de deportes para más de 18.000 personas y un
campo de golf. Nos convertiría en el principal destino turístico
del mundo, dinamizaría nuestra maltrecha economía, mejoraría
mucho el presupuesto municipal y atraería a medio plazo a
nuevos inversores.
El mismo día que se hicieron públicas estas
intenciones, al alcalde Tejedor sólo se le ocurrió decir que el
proyecto implica “prostitución, juego y drogas”, a pesar de que
el director de los Mossos d’Esquadra dice lo contrario. Se dejó
llevar por antiguos prejuicios y volvió a olvidar que la prioridad
es la creación de empleo. Es un especialista en ponerle trabas a
las empresas, es un freno constante al crecimiento económico.
Nos está costando muy caro.

Todo esto, revestido con una impresionante
campaña publicitaria donde, como si de un nuevo “Bienvenido Mr.
Marshall” se tratase, se nos venden las enormes bondades que
tienen los casinos y el modelo de desarrollo urbano y económico
que generan en su entorno. Sin duda, un individuo inquietante
(investigado por las autoridades federales norteamericanas), con
un modo de actuar inquietante, para un proyecto inquietante.
Seducidos por el sinnúmero de puestos de trabajo
que, aparentemente, nuestra Las Vegas comarcal va a proporcionar,
se dan argumentos para convencer a los que viviremos a su
alrededor sobre las bondades del proyecto. Por cierto, esos
argumentos son siempre los mismos que se utilizan para empujar
a ciudades inmersas en una crisis económica a aceptar proyectos
que despiertan rechazo social o que generan impactos negativos.
Es evidente que un gran proyecto de construcción
vinculado al juego tendrá consecuencias irreversibles de tipo social
sobre las ciudades de su entorno y de tipo territorial y ambiental
sobre el espacio físico en que se ubicaría. La propuesta de situar
Eurovegas en terrenos del delta del Llobregat es una agresión
social y territorial para la comarca. Urbanizar centenares de
hectáreas en este ámbito supondría construir una nueva ciudad
destruyendo una parte importante de los espacios libres agrícolas.

Seguimos esperando a que el alcalde Tejedor formule
una alternativa seria para crear empleo. Construir más de 5.000
pisos en El Prat Norte no es en estos momentos una alternativa
realista. No podemos permitirnos el lujo de seguir expulsando
y rechazando a empresas. Para nosotros es más importante
ofrecer una alternativa viable a los 6.000 parados de El Prat que
proteger algunos campos plantados de hortalizas.

La inmediatez y la esperanza de rentabilidad inmediata
predominan sobre el análisis pausado y con perspectiva de futuro.
Los promotores de Eurovegas no juegan limpio: ante la promesa de
posibles puestos de trabajo, quieren cambiar la normativa laboral, el
régimen fiscal, la ley de extranjería, la ley del tabaco y la de acceso
a determinados espectáculos a menores de edad. Pretenden atraer
un tipo de turismo con actividades vinculadas al juego que se aleja
de la oferta y la imagen que Barcelona ha impulsado en las últimas
décadas. Nos olvidamos de la creatividad, el conocimiento y el esfuerzo
y da la impresión de que no hemos tenido bastante con nuestras
recientes experiencias de burbujas inmobiliarias y nuevorriquismo.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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vida pratenca
PRATENCA CENTENÀRIA
L’alcalde del Prat, Lluís
Tejedor, i la regidora
d’Acció Social, Margarita
García, han visitat la
pratenca Carme Olivet
amb motiu del seu
centenari. La Carme va
néixer a l’Empordà i
es va traslladar al Prat
després de casar-se.
Va ser agent comercial
de Sabons Beltran.
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DISPENSADORA DE LLET FRESCA

VISITES ESCOLARS A LA PREFECTURA

El Mercat Municipal ha instal·lat una màquina
dispensadora de llet fresca pasteuritzada i de productes
lactis. La llet és produïda a Catalunya i transportada
en poques hores a la màquina dispensadora.

La prefectura de la Policia Local del Prat rep visites escolars
per mostrar als infants de la ciutat les instal·lacions, els
equips i la feina que fa aquest departament municipal.
A la foto, visita de l’escola Pompeu Fabra.

vida pratenca

DIA DE LES DONES

UN ROADSHOW IMPACTANT

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les
Dones, la pl. de la Vila va acollir la tradicional lectura
del manifest i diverses actuacions per reivindicar
la igualtat de gènere. Vídeo a www.elprat.tv

El Cèntric va acollir una nova adaptació del Road Show,
una escenificació d’un accident de trànsit en la qual
participen víctimes reals i professionals implicats (policies,
bombers, sanitaris...). Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT
MENYS COTXES AL C. JAUME CASANOVAS
El tram de prioritat invertida del
c. de Jaume Casanovas
experimenta menys trànsit
de vehicles gràcies a diverses
modificacions en el sentit de
la circulació. Així, ha canviat de
sentit el tram entre Madoz i
Frederic Soler, i aviat ho farà el
c. de Rigual entre Mossèn Cinto
Verdaguer i Jaume Casanovas.

FIRA DE REBAIXES
El segon cap de
setmana de març,
Prat Gran Comerç i
les associacions de
veïns i comerciants
dels carrers Ferran
Puig i Frederic Soler
van organitzar una
Fira de Rebaixes als
citats carrers i a la pl.
de Pau Casals, amb
gran èxit de públic.
Vídeo a www.elprat.tv
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Els nadons ja tenen la
seva hora a la biblioteca
La Biblioteca Antonio Martín, en el marc del Pla de Foment de la Lectura, inicia un
programa amb 6 sessions l’any per a nadons de fins a 3 anys, “L’hora dels nadons”

EL PRAT
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“L’hora dels nadons” és una activitat familiar que es fa els dissabtes al Cèntric, a
les 11 h (6 sessions l’any), amb l’objectiu
d’aprendre en família a cultivar l’atenció,
la curiositat, l’escolta i la concentració
dels nadons a través dels cinc sentits.
Aquestes capacitats són necessàries per
gaudir de la lectura en el futur i és molt
convenient estimular-les en l’àmbit familiar a partir dels primers mesos de
vida i al llarg de l’evolució dels infants.
Com a complement, la biblioteca ofereix a les famílies una guia de lectura
perquè, a casa, els pares i mares puguin
treballar exercicis que tenen com a eix
temàtic els cinc sentits, així com una selecció bibliogràfica de temes afins, que
es pot consultar en la mateixa sala infantil o bé treure en préstec.
“L’hora dels nadons” és una activitat
gratuïta que requereix inscripció prèvia.
L’hora del conte
“L’hora dels nadons” se suma a “L’hora
del conte”, tot un clàssic de la Biblioteca
Antonio Martín, que es fa els dissabtes a
les 12 h a l’Auditori del Cèntric.
Cada dissabte, un/a contacontes
acompanya els infants cap el món de
la fantasia, la tradició oral, la música, les
arts escèniques... a través de les històries
creades per Anna García, Laura Tamayo,

Bookcrossing
infantil
A la imatge,
una sessió de
“L’hora dels
nadons” a
la biblioteca
del Cèntric.

Amb motiu del Dia Internacional
del Llibre Infantil, la biblioteca
organitza, el 2 d’abril, a partir de
les 17 h, un taller per aprendre
a alliberar llibres a la ciutat.
www.bookcrossing.com.

Alba José, Blai Senabre, Sheila Rodríguez, Maribel Martín...
Segons el Manifest de la Unesco per a
les biblioteques públiques, és missió de
les biblioteques crear i fomentar els hà-

bits de lectura en nens i nenes des dels
primers anys

❧

Podeu consultar la programació de les dues
activitats a la web www.biblioteca.elprat.cat

La Isabel i
la Mònica,
d’Imoprat, als
extrems de la
taula, durant
una trobada
al servei de
mediació.
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La mediació fomenta la
nostra capacitat solidària

abril

La situació econòmica agreuja o provoca tensions i conflictes entre persones que
el servei de mediació ciutadana i comunitària de l’Ajuntament ajuda a resoldre

L’Ajuntament del Prat disposa d’un
servei de mediació ciutadana i comunitària públic i gratuït, que ajuda a resoldre els conflictes que es produeixen en
el nostre entorn més quotidià, de manera pacífica, imparcial i confidencial.
Un mediador o mediadora ajuda i
acompanya les persones implicades
perquè elles mateixes puguin trobar
mútuament una solució al conflicte
en què es trobin (queixes, desacords,
malentesos...). El servei se sol·licita a les
Cases d’en Puig, Serveis de Ciutadania
(pl. de l’Agricultura), on el servei de mediació té la seu.

La crisi econòmica agreuja o genera
nous conflictes entre persones (separacions, deutes, atur...) i és ara quan el
servei de mediació referma la seva raó
de ser.
Un cas particular
Un exemple recent ha estat la resolució d’un problema en què es trobava
una jove pratenca, separada i amb un
fill petit, que havia donat les arres per
a la compra d’un pis poc abans que li
reduïssin el sou a la meitat.
Afrontar la hipoteca amb aquestes
noves condicions se li feia impossible i

legalment no tenia dret a recuperar les
arres (7.000 euros), que ja estaven en
mans del matrimoni venedor del pis.
Tot i així, es va posar en contacte amb
el servei municipal de mediació, que
va aplegar totes les parts implicades:
la mare jove, els venedors i l’agència
immobiliària Imoprat, gestionada per
Isabel i Mònica, la participació de les
quals va ser fonamental per arribar a
un acord.
Finalment, els propietaris del pis van
acceptar retornar a la noia els 7.000 euros, als quals legalment tenien dret: un
gest que els honora

❧
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Per Sant Jordi, llibres “pota blava”

C

om cada any, de cara a Sant Jordi, us proposem una
selecció d’alguns llibres publicats durant el darrer any que,
o bé han estat escrits per persones del Prat, o bé tenen
la nostra ciutat com a protagonista de la seva temàtica

A new school for Peter,
de Mireia Canals i Cristina
Martin, il·lustradora >>
Llibre fet en col·laboració
amb l’alumnat del taller
“Anem a pintar” de l’Escola
d’Arts del Prat. És un llibre
adreçat als infants de
primer cicle d’educació
infantil, finançat per la
UE a través del Projecte
Europeu Comenius Regio.

Anem a fer la migdiada,
dissenyat per Rosa Mayol
i il·lustrat per Montse
Mayol >>
Llibre realitzat per a
una cantata d’estiu que
inclou una composició
musical d’Ultano Gómez i
un text d’Albert Riera.
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La ciutat republicana s’enlaira,
de Pau Vinyes >>
Un repàs als inicis de la història de
l’aviació a Catalunya, concretament
als tres aeròdroms del Prat,
fins arribar a la proposta de
l’Ajuntament de Barcelona en
la seva etapa republicana. Les
desavinences entre Barcelona
i el Prat van ser nombroses i
sonades durant la presentació del
projecte, ja que els promotors
de l’estudi preveien
construir-lo entre Gavà i Viladecans.

El noi que sentia parlar els
arbres, de Carlos García i Toni
García >>
Un llibre que parla de la por als qui
són diferents, les pors racionals
i les irracionals. Un llibre amb
uns protagonistes tan valents
que aprenen a plantar cara a les
seves discapacitats, per trobar
junts la sortida del fosc túnel en
què es troben immerses les seves
vides. El llibre es pot descarregar
gratuïtament al bloc: http://

elnoiquesentiaparlarelsarbres.
wordpress.com/.

“La hija de Barbarroja”,
d’Herminia Vicente >>
L’autora dedica aquest llibre a tots
els nens que pateixen guerres i ens
explica la seva pròpia història, que
comença a la Guerra Civil espanyola.
Uns relats per demanar la pau.

Maniquí, de Carlos Sabarich >>
Dotze relats sorprenents amb
una cuidada literatura, que no es
poden començar sense acabarlos. La tendra història d’un canari
i la senyora Lola contrasta amb
l’aterridor ambient de la batalla
de Verdun o amb el sobtat destí
d’un maniquí molt especial.

Nocturne para violín, de Rose
Avalon (Ed. Rúbrica) >>
Una novel·la escrita per la cantant
i actriu pratenca que ens endinsa
en l’origen del mite dels vampirs.
Ambientada en diferents èpoques
i llocs, però principalment
a Barcelona, és una novel·la
romàntica carregada de tristesa,
obscuritat, sensualitat i mort.

El verbo en celeste, d’Antonio
García Vega >>
Aquest poemari és el primer llibre
que edita. La seva memòria i els
seus sentiments es divideixen
entre el Prat (on va arribar l’any
1974) i Arcos de la Frontera,
Cadis (on va néixer l’any 1955 i
on torna sempre que pot).

Notafilia i ciencias de la salud,
de Jaime Casas Pla >>

Prótesis, de Pepe Maiques
(Ed. Rúbrica) >>

La notafilia es la parte de la
numismática que se dedica al
estudio, coleccionismo y difusión de
los billetes, vales, cédulas, cheques,
lotería y papel moneda en general.
El libro lo componen siete capítulos
sobre los billetes que, de una u
otra forma, están relacionados
con las ciencias, los profesionales
y las instituciones de la salud.

Un recorregut poètic íntim però
també visible pel territori del
dolor, que no es pot traduir sinó
a un idioma comú, deixant de
ser estranger per ser reconegut.
Un pont per on transitar del jo al
nosaltres. Primera incursió poètica
en solitari de Maiques, membre del
col·lectiu pratenc Sopa de Poetes.
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Cops amagats. Diversos
autors. >>

Viatge pel terrat, de Jaume
Codina (Ed. Rúbrica) >>

Llibre col·lectiu en què participen
16 autors i autores que tenen en
comú formar part de la plantilla de
l’Ajuntament del Prat. Hi trobarem
relats, contes infantils, poesia,
teatre... escrits indistintament en
català o castellà. El llibre ha estat
editat amb una llicència Creative
Commons al web d’autoedició
Bubok (www.bubok.es). Aquest
procediment permet la descàrrega
gratuïta en pdf o l’adquisició del
llibre “físic” a preu de cost.

Aquest llibre de Jaume Codina, una
narració inèdita de joventut, va ser
escrit l’agost del 1942, i és una petita
joia del gènere de memòries i a la
vegada de prosa descriptiva, directa
però senzilla i evocadora. Codina hi
deixa anar els sentits i els records,
els sentiments i els lligams, allò
que el fa feliç de tanta simplicitat.
L’edició d’aquest llibre ha estat
impulsada per “Tintablava”, amb la
col·laboració d’Amics d’El Prat.

Joan Lluís Pujol i Font, biografia
d’un republicà, de Joan Lluís
Ferret i Pujol >>

Sherlock Holmes i la conspiració
de Barcelona, de Sergio Colomino
i Jordi Palomé >>

Advocat de professió, polític
republicà i el primer secretari
general d’Esquerra Republicana
de Catalunya al costat del
president Francesc Macià, Joan
Lluís Pujol és una veritable
institució i aquesta és la seva
biografia. Pròleg de Joan Camps.

Novel·la gràfica on el famós
detectiu es trasllada a la
Barcelona convulsa de finals del
XIX, per investigar la misteriosa
aparició d’una nau submarina
suposadament perduda. Allí és
testimoni d’excepció d’alguns dels
fets més sangonosos de l’època.

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

agenda cultural

TEATRE I DANSA

Titzina Teatre

Cia. de circ EIA

14 d’abril Acció
teatral

Repartiment: Maite Besora, Pau Bou,
Blanca Pàmpols, Arnau Puig, Núria
Sanahuja i Albert Riballo. Direcció:
Blanca Pàmpols
Textos de la dictadura de Primo de
Rivera, la República, la Guerra civil i
la post-guerra.

Un funerari, un home
que busca feina, un
directiu d’un laboratori
farmacèutic i un
advocat, entrelliguen
les seves vides sense
que ni ells mateixos en
siguin conscients del destí comú que els uneix.
A continuació de l’obra, tindrà lloc un col·loqui
amb la companyia, moderat per Mercè Carrillo

Premi al millor espectacle de
sala de circ 2011. Circ, música
en directe, poesia i dansa, en un
espectacle ple de frescor i humor.

Cèntric Espai Cultural
Divendres 13, a les 20 h

Teatre Modern. Diumenge 15,
a les 19 h. Entrada: 12 €

T eatre i Música

Teatre Kaddish

Capas

Éxitus

MÚSICA

Teatre Modern. Divendres 20, a les 23 h
Entrada: 12 €

6a Festa de la dansa

Activitat participativa, on els grups de dansa i ball de la
ciutat prenen l’escenari. Més info a www.ccjardinspau.org

Jardins de la Pau. Diumenge 29, a les 16.30 h

Carmen, de Bizet

Gastronomia Sonora

La Capsa presenta el clip enregistrat durant el sopar dels sentits en el marc de les
3es Jornades Gastronòmiques.

Retransmissió en diferit, d’aquesta Òpera del Gran Teatre del Liceu.
Direcció musical: Marc Piollet. Direcció escènica: Calixto Bieito
Substitueix l’òpera Una tragèdia florentina i El nan.

Cèntric Gastrobar. Diumenge 1, a les 19 h

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 17, a les 20 h

Visita al Gran Teatre del Liceu:

Escarxofa&Jazz

Dissabte 14
d’abril, a les 9 h. Entrada: 11 € (inscripció al Cèntric del 22 de
març i el 5 d’abril)

La proposta musical, de la mà de La Capsa, està formada per
Martini’s blues, Astrio, Chino & The Big Bet, Champagne
Sparkle i Los Krokodillos.

El Descompositor

Pati de l’Artesà. Diumenge 15, a les 12 h
Tiquet dinar: 6 € (+ info www.lacapsa.org)

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 26, a les 20.30 h

La Capsa ens proposa descobrir música garage amb Kiko Amat

Presentacions de llibres

El cine de Frida

Organització: Associació d’escriptors del Prat, Tintablava

Organització: Associació de Dones Progressistes Frida Kahlo

Viatge pel terrat, de Jaume Codina

Los girasoles ciegos, de Jose Luis Cuerda

Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 10, a les 19.15 h

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dimecres 4, a les 17.30 h

Cops amagats

Antoni Boscadas, Alberto Chamorro, Carles Estrada, Rosa
Fuixart, Antonio García, Juan Giraldo, Marga Gómez, Fran
Guerrero, Francisco Lorenzo, Jordi Macarulla, Eduardo
Olivares, Ana Palma, Fanny Pascual, Toni Pitarch i Pere
Ventura.
Biblioteca Antonio Martín. Dijous 19, a les 19 h

Xerrada amb Rosa Ribas

Organització: Associació Escriptors del Prat Tintablava

Biblioteca Antonio Martín. Dilluns 16, a les 19.15 h

Veus robades

Em patina la mandarina

amb Dolo Bertran i Anna Carné
Cèntric Espai Cultural. Dimecres 18, a les 19 h

Jeroglífics egipcis:
Les paraules dels déus, a càrrec de

Luis Manuel Gonzálvez Ortega. Cicle T’apropem la història
Inscripció prèvia a patrimonicultural@elprat.cat

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 26, a les 19 h

Cine club

Le gamin au vélo,

C inema

L ectura

Número 179. Abril 2012

ac

de Jean-Pierre i Luc Dardenne
Bèlgica, Françá i Itàlia, 2011 VOSE
Cyril, un nen d’onze anys, s’escapa de la llar d’acollida on el va
deixar el seu pare amb la intenció de retrobar-lo.
Cine Capri. Dimecres 11, a les 20 h

Cinema asiàtic

Tae Guk Gi, de Kang Je-gyu

Corea del sud, 2004. Bèl·lica. Organització: Asian Films
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 20, a les 19 h

Festa fi de temporada Ink Out 2

Projecció dels 5 últims microcapítols i xerrada amb els protagonistes

Plaça porxada, Cèntric Espai Cultural. Divendres 27, a les 21 h

Cine Capri

Estrena simultània: [REC 3] Génesis (30 i 31 de març, i 1 d’abril); Lorax, en
busca de la trúfula perdida (6, 7, 8 i 9); i Los Vengadores (27, 28 i 29)
Altres pel·lícules: Blancanieves (Snowhite, mirror, mirror); i The Artist
Per confirmar dates i horaris truqueu al telèfon 93 379 59 43

Diada de Sant Jordi

Segueix-nos a

Tradicionals parades de llibres i roses, la
Biblioteca i, a més a més a l’escenari:

EL PRAT CULTURA

10.30 h, Micro Obert Escoles; 12 h,
Pratilletres; 17.15 h, L’hora del conte,
amb Maribel Martín; 18 h, 10è aniversari
El Prat Ràdio; 19 h, Ballada de sardanes
Organització: Amics de la Sardana

Pl. de la Vila. Dilluns 23

NOVES EXPOSICIONS:
Volem treball digne!

Exposició sobre el concepte de treball digne, formulat per
l’Organització Internacional del treball (OIT) l’any 1999.
Coordinada i produïda per Sindicalistes Solidaris, amb el
suport de l’Ajuntament de Barcelona.

GENeració 2.1.
Joves, identitat i
creació
La Saleta
Escola d’Arts
del Prat
Del 12 d’abril
al 18 de maig

E xposicions

Biblioteca Antonio Martín. Del 2 al 30

Exposició col·lectiva
Agrupació Fotogràfica Prat
Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 13 d’abril al 13 de maig
Inauguració: Divendres 13 d’abril, a les 20 h

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

CONTES

L’hora del conte

Activitat recomanada per a nens i nenes,
de 3 a 7 anys

Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 3,
dimecres 4, Dissabtes 14, 21 i 28, a les 12 h

Presentació de contes
Biblioteca Antonio Martín

I nfantil

A new school for Peter,

de Mireia Canals i Cristina Martín

Divendres 13, a les 17.30 h

La Cocodrila Pratina se’n
va a la neu
Divendres 20, a les 18 h

Fem un llibre!

Activitat familiar amb infants
de 4 a 11 anys

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 22, a les 12 h

Bookcrosing infantil

SEAT 1950-1977.
L’arquitectura de la
repressió

Cèntric Espai Cultural
Fins al 28 d’abril
Visites comentades (durada 1 hora):
Divendres 13, 20 i 27, a les 19 h
Concentració de SEAT 600. Pl. del
Mestre Estalella. Diumenge 22, de
10.30 a 13 h

El Prat Ocult

Celebrem el dia del municipi
Vine a conèixer la Casa de la Vila i els
orígens del nucli urbà del Prat
Durada del recorregut: 1 hora
Punt de trobada pl. de la Vila
(Escultura Nen amb sargantana).
Diumenge 22. Visites guiades
d’11.00 a 13.30 h

Sol Solet. 50 anys creixent
amb els més petits

Centre Cultural Torre Balcells. Fins al 15 d’abril

El Catàleg de patrimoni del
Prat

Centre Cultural Torre Balcells. Fins al 30 d’abril

Identidad.es. Mariano Santafosta

Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 8 d’abril

TEATRE, DANSA I MÚSICA

Contes de Sant Jordi

Cia. Alma i la mar de contes
Pl. Sant Jordi. Dissabte 21, a les 18 h

Engruna Teatre

La nina del
cap pelat

En un carro ple d’andròmines
viu la Nina del Cap Plat, que
iniciarà un viatge a la recerca
d’uns cabells pel seu cap
pelat. Organització: La Xarxa

Teatre Modern. Diumenge 22,
a les 18 h. Entrada: 5 €

Cia. de Dansa Cotton

El trapella Pere i el llop
Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 29, a les 12 h
Entrada: 4 €

TALLERS
Art en Família,

amb Alícia Durán
i Carlos Fernández
Activitat familiar amb infants de 4 a 8 anys,
en el marc de l’exposició El Prat Dimensió
desconeguda. Cal inscripció prèvia
Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 1, a les 11 h

Cada mes la Biblio fa tallers

Desitjos de Sant Jordi, amb Malaika Comet
Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 18, a les 18 h

JOCS

Racó del Joc

Espai familiar. Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
Dissabtes 14 i 28
Grup de petits (de 2 a 3 anys),
de 17.30 a 18.30 h
Grup de grans (de 4 a 6 anys),
de 18.30 a 19.30 h

Alliberament de llibres infantils de la biblioteca
a la ciutat.

Animació infantil

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns 2, a partir de les 17 h

Organització: Assoc. Veïns Sant Jordi - Ribera Baixa

En el marc de les Festes del Barri de Sant Jordi
Organització: Esplai El Globus

Pl. Sant Jordi. Diumenge 22, a les 12 h

Pl. Sant Jordi. Dissabte 21, a les 11 h

amb Jim & Sue

Jocs i gimcana

EVITAR EL MAL D’ESQUENA

A banda d’altres dolències,
la higiene postural ajuda a
evitar mals d’esquena, i com
més aviat s’adquireixin els
bons hàbits, molt millor
MOTXILLES I CADIRES

Portar bé les motxilles i que
no estiguin massa carregades,
i seure i ajupir-se bé, entre els
principals hàbits a corregir
per part dels nens i nenes

Un dels tallers d’higiene postural a l’escola Jacint Verdaguer del Prat.

EL PRAT
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Aprendre higiene postural
Les escoles del Prat acullen tallers lúdics i pràctics perquè els infants incorporin
hàbits saludables a l’hora de seure i moure’s i així evitar mals d’esquena
És molt important cuidar l’esquena des
de la infància. Cal aprendre a carregar i
portar bé les motxilles (que sovint pesen massa), a seure i ajupir-se de manera correcta... en definitiva, a moure’s de
manera saludable. D’aquesta manera
es poden evitar efectes negatius sobre
l’organisme, el més habitual dels quals
és el mal d’esquena; però n’hi ha d’altres.

És per això que els departaments municipals de Salut i Esports promouen la
realització de tallers d’higiene postural
entre l’alumnat de primària de la ciutat.
Tallers lúdics
i pràctics
Aquests tallers, que tenen un contingut lúdic i pràctic, pretenen que els

infants aprenguin les normes bàsiques de la higiene postural a través de
l’experiència i que les incorporin als
seus hàbits quotidians.
Aquest curs ha estat el primer en què
es fan aquests tallers en algunes escoles
del Prat i, si l’experiència resulta positiva,
la intenció de l’Ajuntament és estendrela a més escoles de cara al curs vinent

❧

Estudiar
després
de l’ESO
Al maig, preinscripció
a la postobligatòria

El 7 de maig s’inicia la preinscripció
d’ensenyaments postobligatoris, amb la
preinscripció dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) organitzats pel Departament d’Ensenyament,
que continuarà fins el 18 de maig.
El calendari per a batxillerat, cicles
formatius de grau mitjà de formació
professional i d’arts plàstiques i disseny
serà del 14 al 25 de maig. El període de
preinscripció dels cicles formatius de
grau superior de formació professional
serà del 29 de maig al 8 de juny de 2012,
i per al nou alumnat dels ensenyaments
d’educació d’adults, del 14 al 22 de juny.
Nous cicles
Es preveu que el curs vinent es puguin
iniciar dos cicles formatius de grau
superior nous de les famílies agrària
i informàtica a l’Institut Ribera Baixa:
Desenvolupament d’aplicacions web i
Paisatgisme i medi rural.
A la web municipal www.elprat.cat,
trobareu el calendari de portes obertes
als centres de batxillerat i de formació
professional (comprenen del 3 al 23 de
maig) i la informació de tot el procés de
preinscripció

❧

Dos alumnes d’un cicle formatiu fan pràctiques en un institut del Prat.

Escoles
bressol
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La preinscripció a
les escoles bressol
municipals només
es podrà fer a
l’Oficina Municipal
d’Escolarització
(OME), instal·lada a
l’OIAC, a la Casa de
la Vila, del 7 al 18 de
maig. Cal demanar
cita prèvia al telèfon
de l’ajuntament:
933 790 050.

abril

Alumnes d’una escola bressol pratenca.
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El Eixample Sud de El Prat
empieza a hacerse realidad
Comienzan las obras de la primera fase de urbanización del crecimiento urbano de
la ciudad al sur de la avenida del Onze de Setembre, delante de las Casas de la Seda

Una promotora privada (integrada por
la inmobiliaria Vertix y diversos propietarios de terrenos) ha iniciado las obras
de urbanización de la primera fase del
Eixample Sud de El Prat, en concreto la
zona situada delante de las Casas de la
Seda, al otro lado de la av. del Onze de
Setembre.
Del total de 2.666 viviendas previstas
en el ARE (área residencial estratégica)
Eixample Sud se construirán, en esta
primera fase, 320 pisos, de los cuales
240 serán de protección oficial. El primer edificio que se levantará acogerá
100 viviendas. La avenida del Onze de
Setembre se convertirá, delante de las
Casas de la Seda, en una gran avenida
comercial con amplias aceras.
Las obras de esta primera fase, iniciadas a mediados de marzo, durarán
un año y medio y han obligado a vallar todo el ámbito conocido como “La
Llana”, ya que aparte de los edificios se
construyen todos los servicios y canalizaciones subterráneas hasta el camino
de Cal Silet.
En la confluencia entre las avenidas
del Coronel Sanfeliu i del Onze de Setembre se construirá una rotonda que
permitirá eliminar los semáforos
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Más información en
www.consorcipratnord.cat

Aparcamiento
Desde el 19 de marzo, el
aparcamiento provisional de
“La Llana” se ha trasladado a un
espacio situado delante del barrio
de la Granja, al que se accede
desde el camino de Cal Silet.

Arriba, plano
de ubicación
del proyecto.
Abajo, aspecto
del sector de
“La Llana”,
donde se
construye
la primera
fase del
Eixample Sud.

T

oni García és un home molt conegut al
Prat, com a president d’Amics de l’Art,
com a professor de l’Escola d’Arts del
Prat, per la seva activitat associativa i
per la seva professió com a dibuixant de
còmics i director creatiu a BRB. Però el
Toni té un fill, en Carlos, que és tant o
més conegut que ell. El Carlos és un noi
de 13 anys que sempre somriu, que és
amable, afectuós i amic de tothom. És
un noi diferent de la majoria, perquè va
néixer afectat per la síndrome de Down.

EL PRAT
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Toni García
Coautor del llibre El noi que
sentia parlar els arbres

“Tenim por
dels que són
diferents i això
fa que no ens
adonem que la
diferència és la
nostra riquesa”

En Toni i en Carlos han escrit un llibre que es
titula El noi que sentia parlar els arbres, “un
llibre amb uns protagonistes tan valents que
aprenen a plantar cara a les seves discapacitats
per trobar, junts, la sortida del fosc túnel en què
es troben immerses les seves vides”, segons
descriuen els autors.
Per què heu escrit aquest llibre?
La intenció no era escriure un llibre, sinó treballar molt la integració i la normalització
d’en Carlos, amb en Carlos, a través del procés creatiu. Ell va començar a explicar una història a través del dibuix, que és la seva manera
d’expressar els seus sentiments, les seves pors,
tot el que de paraula li costa més. No és gaire
creatiu, però té moltes idees al cap que no les
explica al primer que troba, se les queda per a
ell. El resultat és que ha estat capaç de reflexionar, d’articular una història amb final feliç, el
final que ell vol per a les històries de tots els
seus amics. Jo li he donat forma d’història escrita, encara que no sóc escriptor i potser no té
gaire valor literari.
Quin valor li atorgues?
Primer, que el Carlos hagi expressat el que té a
dins. El pitjor error és deixar que aquests nois
i noies es tanquin en ells mateixos i no treguin
tot el que tenen a dintre, el seu veritable jo.
També serveix per explicar a altres pares que
els seus fills tenen problemes per comunicar-se,
però que al darrere d’aquesta barrera hi ha una
persona molt valuosa, que té moltes coses per
dir, només s’ha de buscar el camí per fer-ho. I,
després, donar a conèixer que les diferències
ens enriqueixen.
Com t’enriqueix en Carlos?
Ell ens ensenya moltes coses, a tota la família,
cada dia. He après a parar, a tenir un altre ritme
de vida quan estic amb ell, a aprendre que la
calma i la tranquil·litat són un bé a la nostra
vida.
Aquest llibre està penjat a Internet, i en
pocs dies ha tingut més de 1.500 visites
i s’ha descarregat unes 600 vegades. A
part, té molts i molts comentaris de gent
que l’elogia. Per què creus que té aquest
èxit?
Perquè hi ha moltes famílies que quan neix
un fill o filla amb la síndrome de Down,
s’enfonsen; no saben què fer. En aquest estadi
és molt important poder parlar amb altres famílies en situacions similars. Per això formem

part d’associacions com la Fundació Catalana
de la Síndrome de Down. El missatge que voldria transmetre a altres pares i mares és que,
quan ho veus tot molt negre, has de tirar endavant i oblidar-te de la idea de separar ningú
de la vida normalitzada; al contrari, aquestes
persones s’han d’integrar en tots els aspectes
possibles, sempre sabent que hi ha coses que
els costaran més que a altres. La meva dona, la
meva filla i jo, sempre ho hem tingut molt clar,
això. Fem bon equip.
Aquest llibre es publicarà en paper?
No, mai no hem tingut la intenció de publicarlo i menys de fer-lo pagar. Volem compartir-lo i
les xarxes socials i totes les noves tecnologies
són un mitjà perfecte.
Les noves tecnologies aporten millores
en la relació del Carlos?
Moltes. Han canviat els models de comunicació
i aquests ens defineixen com a individus. El Carlos té el seu perfil a Facebook, està en contacte
amb altres nois i noies, pot compartir vivències
amb gent llunyana, la seva capacitat de relació
ha millorat i, en explicar les coses, acaba pensant que ell també té coses a dir. Avui, la tecnologia és molt complexa, però té una utilització
molt fàcil i senzilla i això ajuda la gent amb dificultats. Carlos utilitza les eines informàtiques,
com Google o Wikipedia, amb facilitat, i això li
aporta seguretat i coneixements.
Aquest és un llibre molt pratenc, veient
les persones que hi han col·laborat...
Sí, molt. La primera culpable que això hagi tirat endavant és la Mercè Marimón, que ens va
convèncer que aquest llibre s’havia de compartir. La Marga Gómez m’ha ajudat molt en la
revisió i redacció dels textos, el Benjamí Company ha fet la correcció ortogràfica i la Rosa
Mayol, el disseny gràfic. El Juan Antonio García
m’ha ajudat amb la fotografia, i el Tony Figueres està treballant l’adaptació al castellà. Un
equip de grans persones.
I, ara, com seguirà?
El llibre no és una fita, és el començament, tota
la família estem al principi del camí i continuarem treballant. El llibre ens és igual, el que volem explicar és que tots som especials i tots
som diferents

❧

[ Dolors Pérez Vives ]
http://elnoiquesentiaparlarelsarbres.wordpress.com

“El resultat del llibre és
que el Carlos ha estat
capaç de reflexionar,
d’articular una història
amb final feliç, el
final que ell vol per a
les històries de tots
els seus amics”
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“El llibre ens és
igual, el que volem
explicar és que tots
som especials i tots
som diferents”

“Hi ha moltes famílies
que quan neix un fill o
filla amb la síndrome
de Down, s’enfonsen;
no saben què fer. En
aquest estadi és molt
important poder parlar
amb altres famílies en
situacions similars”
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Publicitat
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HOMOLOGACIÓ FEDERATIVA

Els cursos del Centre de
Vela són oficials i estan
homologats per la Federació
Catalana de Vela, que a més
hi aporta els monitors
NEDAR I TENIR 7 ANYS

Per poder-se apuntar als
cursos cal saber nedar
i tenir almenys 7 anys.
També és necessari obtenir
una llicència federativa

El Centre de Vela del Prat, vist des del mar.

EL PRAT
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Nous cursos al Centre de Vela

abril

D’abril a setembre, cursos de catamarà, patí català, windsurf i paddle surf
Des d’abril i fins a finals d’estiu, el
Centre Municipal de Vela del Prat ofereix cursos de catamarà, patí català,
windsurf i paddle surf, de tres nivells:
iniciació, mitjà i avançat. L’estiu passat, molta gent del Prat, sobretot infants i joves, van estrenar aquests cursos amb un resultat molt satisfactori.
Els nivells dels cursos estan homolo-

gats per la Federació Catalana de Vela
(FCV) i per obtenir-los cal adquirir una
llicència federativa. Els cursos els imparteixen tècnics de la FCV amb titulació oficial.
Modalitats
Ens podem apuntar a cursos de vuit
hores de patí català, catamarà o wind-

surf, de dilluns a dijous, dues hores
diàries. També n’hi ha de cap de setmana (bé dissabtes a la tarda o bé
dissabtes i diumenges al matí). Els de
paddle surf duren només dues hores.
Per a més informació, visiteu www.
velaelprat.com . Per apuntar-vos a algun curs cal que us dirigiu al correu
electrònic cmvela@elprat.cat

❧
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Foto “de família” amb les persones que van rebre algun reconeixement durant la Nit de l’Esport.

L’esport pratenc celebra
30
la seva gran trobada anual
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El Teatre Modern va tornar a ser, per tercer any consecutiu, l’escenari d’una
nova edició de la Nit de l’Esport, la gran festa anual de tot l’esport a la ciutat
La 26a edició de la Nit de l’Esport, celebrada el 16 de març, ha estat una de
les més variades dels darrers anys pel
que fa al nombre d’esports i disciplines
premiades. Només el taekwondo destaca per sobre dels altres. La pedrera de

Fran Martín continua forjant campions
any rere any.
Premis a la constància
Jaime Fuentes, davanter de l’Associació
Esportiva Prat, aconseguia el guardó

al millor esportista masculí després
d’haver estat el jugador que més partits ha disputat amb la samarreta pota
blava a Tercera Divisió. Natàlia Vidal,
patinadora del Club Patí Delta, guanyava en categoria femenina després

Guanyadors/es i nominacions
(guanyadors/es, en negreta)
Millor esportista masculí
de més de 16 anys
Jaime Fuentes (AE Prat)
Richard Calle (Club Natació Prat, Secció Triatló)
Víctor Martínez (Club Patí Cobra)

Millor tasca
tècnica
Sonia Cabello (Club Escola Rítmica Prat)
Javier Duarte (Club Deportivo Fran Martín)
David Hernández (AE Karate Prat)

Millor esportista femenina
de més de 16 anys
Natàlia Vidal Ponce (Club Patí Delta)
Tamara Good (Club Deportivo Fran Martín
Taekwondo)
Mari Carmen García Frontons (Pratenc AA)

Millor equip en trajectòria
de temporada
Secció Veterans Pratenc AA
Equip Masculí (CN Triatló – Prat)
Enrique Díaz, Siscu Díaz, Josep Navarro, Pedro
Haro, Joaquim Jiménez i Enrique Muñoz
(CASEP-Prat)

Millor esportista masculí federat
de menys de 16 anys
Cristian Muñoz (Club Deportivo
Taekwondo Fran Martín)
Ivan Arenas (Pratenc AA)
Rafael Heredia (Club Patí Cobra)

Millor esportista amb discapacitat
física/psíquica
Víctor Villanueva (FiS El Prat)
Cristian Serrano (Rubricatus)
Daniel Gómez (APMIB CAT)

Millor esportista femenina
federada de menys de 16 anys
Laia Martínez (Club Deportivo
Taekwondo Fran Martín)
Milagros Escobosa (Club Escola Rítmica Prat)
Teresa Moreno (Club Patí Cobra)

Millor esportista masculí
participant en jocs escolars
Marcos Palacios (AE Sporting Alcalá Prat)
Carlos Juan Gálvez (Club Deportivo
Taekwondo Fran Martín)
Iván Castilla (AE Karate Prat)

Millor entitat en promoció
esportiva
Club Natació Prat
Club Petanca Prat
AE Karate Prat

Millor esportista femenina
participant en jocs escolars
Aitana Palacios (AE Sporting Alcalá Prat)
Noelia García (Club Escola Rítmica Prat)
Ana Pozo (Club Escola Rítmica Prat)

Millor AMPA / centre d’ensenyament
en promoció esportiva
AMPA Mare de Déu del Carme
Col·legi La Seda
AMPA Galileo Galilei

Millor equip participant
en jocs escolars
Óscar Pérez, Rafa Barneto i Javier Martín
(AE Karate Prat)
Equip Aleví Femení de Bàsquet (Col·legi La
Seda)
Ariadna Caudet, Isabel Torés i Esther Higuera
(AE Karate Prat)

Menció especial
Programació esportiva d’El Prat Ràdio (91.6 FM)

Noms destacats
per mèrits propis
[ El futbolista Jaime Fuentes,
de l’AE Prat, i la patinadora
Natàlia Vidal, del Club Patí Delta,
millors esportistes de 2011.
[ Sonia Cabello, tècnica de gimnàstica
rítmica, ha estat guardonada
com a millor entrenadora de
la temporada passada.
[ Els joveníssims germans i corredors
Aitana i Marcos Palacios han
estat escollits millors esportistes
participants en jocs escolars.

d’haver tancat una temporada sensacional, amb més de 7 ors als campionats de Catalunya i bronzes i argents
als d’Espanya.
La gimnàstica rítmica i el karate, esports amb cada cop més protagonisme
a la ciutat, també van rebre la seva part
de protagonisme. I qui s’ha mostrat intractable aquesta temporada ha estat
la secció de veterans del Pratenc AA,
que ha estat el millor equip estatal de
l’any 2011 en categoria d’atletisme de
veterans, i guanyador del guardó a la
millor trajectòria esportiva.
La natació, tot un clàssic de les Nits de
l’Esport, obtenia recompensa amb dos
guardons
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Vídeo a www.elprat.tv

[ José David Muñoz ]
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flaix esports

TAEKWONDO

ESPORTS A LA RÀDIO

Tamara Good i Diana Vázquez es van proclamar
sotscampiones d’Espanya de taekwondo en categoria
absoluta. Cristian Muñoz i Laia Martínez van fer bronzes
tot i ser el seu primer any com a absoluts.

L’equip de la redacció d’esports de l’emissora municipal
El Prat Ràdio (91.6 FM) va rebre una menció especial per
la seva tasca, durant la Nit de l’Esport. A la foto, part de
l’equip d’esports de la ràdio, després de recollir el premi.

EL PRAT

32
abril

12

CLUB BÀSQUET PRAT
L’equip de LEB Plata del
Club Bàsquet Prat ja ha
assolit la classificació
matemàtica per a la
disputa del play off
d’ascens a la lliga LEB Or.
Els homes entrenats per
Carles Durán han assolit
aquesta fita per segona
vegada consecutiva.

flaix esports

JUVENIL AE PRAT

BÀSQUET PRAT FEMENÍ
Les noies entrenades per Àlex Artigot continuen
mantenint un frec a frec amb el Messer Tarragona a dalt
de tot de la taula de Primera Catalana. Si tot continua
així, es viurà un final de temporada d’infart.

L’equip juvenil de l’AE Prat no acaba de respirar tranquil.
El conjunt lluita per aconseguir una regularitat que
els permeti veure la zona baixa a través del retrovisor
i afrontar el final de temporada amb més calma.
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT

JUVENTUD PRAT

L’Associació Esportiva Prat està protagonitzant la millor
temporada de la història a la Tercera Divisió. L’equip
entrenat per Agustín Vacas lluita per mantenir-se dalt
de tot fins a finals de temporada.

L’equip pratenc continua amb la seva particular lluita per
sortir de la zona baixa de la taula. Els partits a casa, els
dissabtes per a la tarda, han aconseguit arrossegar una
bona part de pratencs. I a Twitter, #LaJuveSeSalva
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La radio está presente en todos aquellos actos ciudadanos destacados.

El Prat Ràdio (91.6 FM):
34
diez años de emisiones
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En esta década, la emisora municipal ha consolidado su función de referente
informativo de El Prat y de alternativa local a las grandes cadenas de radio nacionales
Fue un 23 de abril, día de Sant Jordi,
hace ahora 10 años, cuando por primera vez se pudo escuchar El Prat
Ràdio (91.6 FM). Desde entonces, la
emisora municipal pratense ha consolidado su función de referente informativo de la ciudad y de alternativa
local a las grandes cadenas de radio,
con una programación variada y centrada en El Prat.
Información, deportes, música, entretenimiento, humor, concursos y
participación son los ingredientes básicos de una programación plural y de
servicio público basada en la ciudad
de El Prat y sus alrededores.
Esta apuesta por una radio innovadora y de calidad se hace realidad día
a día gracias a un excelente equipo

de profesionales y colaboradores, mayoritariamente de El Prat y, por tanto,
conocedores de nuestra realidad más
inmediata.
También en Internet
La presencia de la emisora en la red,
a través de www.elpratradio.com, ha

ido creciendo a lo largo de estos años
y ahora se puede escuchar toda la
programación en directo por Internet.
Además, a través de la “radio a la carta”,
podemos escuchar todos los programas emitidos en los últimos 30 días
cuando deseemos, ya sea a través del
ordenador o descargando el “podcast”
en formato mp3.

Citas especiales

Servicio público
y proximidad

Fiesta Mayor, Feria Avícola,
elecciones, campaña solidaria de
juguetes cada Navidad, Sant Jordi…
El Prat Ràdio realiza programaciones
especiales y sale a la calle
siempre que la cita lo merezca.

Desde sus primeras emisiones, El Prat
Ràdio apostó por una radio de servicio
público, innovadora y de calidad, y por
la actualidad local, en todos sus ámbitos. La protagonista y la prioridad son
la ciudad y su gente. Así, de lunes a
viernes, de 9 a 13 h, el magazín Plane-

DE TODO UN POCO

Además de información
local y deportes, la radio
ofrece entretenimiento,
humor, cultura y música
desde las 9 de la mañana

INFORMACIÓN AL PUNTO

Los servicios informativos
acercan de lunes a viernes
todas las noticias de El Prat a la
audiencia en sus dos ediciones:
de 13 a 14 h y a las 19 h

DESDE EL PRAT PARA EL PRAT

Primer día de emisión, con los portavoces políticos, el 23 de abril de 2002.

La mayoría de profesionales y
colaboradores de la emisora
municipal son de El Prat y,
por tanto, están vinculados
a la realidad de la ciudad
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Prat Ràdio. Los sábados por la tarde y
los domingos por la mañana se emite
el carrusel del deporte local, con conexiones en directo con los partidos
que en ese momento se estén desarrollando e información del resto de encuentros y deportes del fin de semana.
Con las entidades
y las escuelas
Por la radio de El Prat han pasado personas conocidas como Eduard Punset.

ta Prat toma el pulso a la ciudad explicando, de la mano de sus propios protagonistas, lo que sucede en la ciudad,
siendo también una ventana abierta a
las opiniones de la audiencia.
Los servicios informativos acercan
diariamente todas las noticias de El
Prat a la audiencia en sus dos ediciones: de lunes a viernes de 13 a 14 h y
a las 19 h en el espacio Contrasenyes,

con un repaso de 15 minutos a las últimas noticias y tres cuartos de hora
de temas diferentes: deportes los lunes, miércoles y viernes; naturaleza los
martes y política municipal los jueves.
El deporte,
protagonista
El fin de semana, el deporte es el protagonista de la programación de El

Durante estos diez años, el tejido asociativo de la ciudad ha tenido una
presencia constante en El Prat Ràdio.
Las entidades ciudadanas han tenido
oportunidad de explicar y compartir
sus proyectos y actividades. La radio
también trabaja con los centros educativos y cada año más de 400 alumnos de la ciudad visitan las instalaciones de la emisora

❧

[ Oscar Sánchez ]
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“Agenda de
gent gran”:
nueva etapa
Desaparece el envío
trimestral personalizado
y nace una sección fija
en la revista municipal
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Desde hace unos años y hasta ahora, las
actividades de ocio de las personas mayores de El Prat se han ido anunciando a
través de la “Agenda d’activitats de lleure per a la gent gran”, que todos los y las
pratenses mayores de 64 años recibían
en sus domicilios de forma trimestral.
La situación económica actual obliga
al Ayuntamiento a adoptar medidas de
ajuste presupuestario, centrando los
esfuerzos económicos en la atención a
las personas y rebajando costes en todo
aquello que pueda suprimirse sin perjuicio de la prestación de estos servicios.
Así sucede en el caso de la agenda.

Una mujer consulta la agenda en su formato antiguo.

En la revista
Sin embargo, la agenda no desaparece, sino que se transforma. A partir de
este mes, la revista municipal, El Prat,
que tienen en sus manos dedicará en
cada número un espacio a la agenda

de actividades de las personas mayores de El Prat.
Para más información, dirigirse al
Punt de la Gent Gran, en Cases d’en
Puig. Serveis de Ciutadania, de lunes a
viernes de 9 a 13 h

❧

Consumir
de forma
responsable
i CRÍTICA

El 15 de març passat
es va celebrar el Dia
Mundial del Consumidor, una data que vol
cridar l’atenció sobre
la necessitat de fer
un consum responsable. En aquesta línia,
l’Agència Catalana del
Consum ha organitzat
l’exposició
itinerant
“Consum In - La nostra
força”, que aquest mes
de març ha recalat al
centre comercial Splau
de la nostra ciutat. La regidora de Salut
Pública i Consum, Ana Isabel Fernández, en va fer la presentació.
Mitjançant fotografies, gràfics i vídeos, l’exposició detalla de forma molt
atractiva consells pràctics de com actuar davant els conflictes relacionats
amb la telefonia i Internet, el transport
aeri o el consum energètic. També ex-

La regidora de
Salut Pública
i Consum,
Ana Isabel
Fernández,
conversa amb
el director
general de
l’Agència
Catalana del
Consum,
Alfons Conesa,
durant la
inauguració
de l’exposició.

plica com reclamar i les diferents vies
per fer-ho. De forma molt esquemàtica
es pot veure on ens hem d’adreçar i els
diferents organismes de consum responsables de vetllar pels drets de les
persones consumidores i usuàries

❧

EL PRAT

37
abril

Vídeo a www.elprat.tv
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