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Pràctiques
de circulació
amb bicicleta
al circuit del
Parc Infantil
de Trànsit
del Parc
Nou. A sota,
circulant per
un “bicicarrer”.
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Per segon any consecutiu,
més de 500 alumnes de cinquè de primària de 12 escoles de
la nostra ciutat han participat a l’activitat “Mou-te pel carrer en
bici”, organitzada per la Policia Local i el Departament de Medi
Ambient de l’Ajuntament del Prat. Aquesta activitat pretén
sensibilitzar els nois i noies sobre els avantatges que suposa
circular amb bicicleta per la ciutat, tant per a la salut com per a la
condició física i per al medi ambient urbà. A més, l’activitat dóna
a conèixer entre els i les alumnes la xarxa de “bicicarrers” del Prat i
els ensenya a fer un ús correcte
VALORACIÓ POSITIVA
de la bicicleta i conductes
segures per circular per la
Tots els centres escolars
ciutat. L’activitat consisteix,
participants han fet una
primer, a visionar un audiovisual valoració molt positiva
a l’aula, i posteriorment es fa un de l’activitat “Mou-te
circuit al Parc Infantil de Trànsit pel carrer en bici”
del Parc Nou i també es fa un
recorregut per “bicicarrers” del
Prat. Totes les activitats són
guiades per professionals

❧
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er quart any consecutiu, l’Ajuntament ha fet entrega dels Premis Ciutat del Prat. Si parlem de la Cooperativa
Obrera de Viviendas, només ens queda reiterar tot el que ja hem dit en la recent celebració del seu cinquantè
aniversari. És un col·lectiu d’homes i dones que en temps molt difícils varen treballar perquè la gent del Prat
tingués accés a l’habitatge i als serveis ciutadans bàsics.

Els premis són un

Armando Aguirre és un actor de renom que, a més de ser un gran ambaixador del Prat, ha treballat braç a braç
amb els amateurs de la ciutat.

reconeixement emotiu a
persones de la nostra ciutat
que, a través de les seves
activitats professionals,
personals o col·lectives, han
aportat els millors
ingredients perquè la nostra
comunitat sigui més plural,
oberta i diversa.

Una altra persona que ha portat el nom del Prat arreu del món és Fran Martín, l’actual seleccionador nacional de
taekwondo, que ben aviat tornarà a uns Jocs Olímpics. A més, cada dia, des del seu gimnàs, forma nois i noies
que volen practicar aquest esport.
Gerard Giménez és un home discret que a través de l’objectiu de la seva càmera fotogràfica ens deixa un llegat
important de la història més recent de la nostra ciutat. Una mirada única i personal.
I per acabar, el nostre estimat Josep Oliva, que fa pocs dies ens ha deixat. Volem retre un homenatge a un home
que estimava la terra, les tradicions i el Prat i que va saber transmetre aquest sentiment a molta, molta gent
d’altres generacions.
Tots ells, i molta gent anònima, fan que ens sentim orgullosos de ser del Prat, de fer del Prat el nostre lloc al món.

Cinc vides que ens fan sentir orgull
Lluís Tejedor
L’alcalde

p

or cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento ha hecho entrega de los Premios Ciudad de El Prat. Si hablamos de la
Cooperativa Obrera de Viviendas, sólo nos queda reiterar todo lo que ya hemos dicho en la reciente celebración
de su cincuenta aniversario. Es un colectivo de hombres y mujeres que en tiempos muy difíciles trabajaron para
que la gente de El Prat tuviera acceso a la vivienda y a los servicios ciudadanos básicos.

Los premios son un
reconocimiento emotivo a

Armando Aguirre es un actor de renombre que, además de ser un gran embajador de El Prat, ha trabajado codo
con codo con los amateurs de la ciudad.

personas de nuestra ciudad
que, a través de sus
actividades profesionales,
personales o colectivas, han
aportado los mejores
ingredientes para que
nuestra comunidad sea
más plural, abierta y
diversa.

Otra persona que ha llevado el nombre de El Prat por todo el mundo es Fran Martín, el actual seleccionador nacional de taekwondo, que pronto volverá a unos Juegos Olímpicos. Además, cada día, desde su gimnasio, forma
a chicos y chicas que quieren practicar este deporte.
Gerard Giménez es un hombre discreto que a través del objetivo de su cámara fotográfica nos deja un legado
importante de la historia más reciente de nuestra ciudad. Una mirada única y personal.
Y para terminar, nuestro querido Josep Oliva, que hace pocos días nos ha dejado. Queremos rendir un homenaje
a un hombre que amaba la tierra, las tradiciones y El Prat y que supo transmitir este sentimiento a mucha, mucha
gente de otras generaciones.
Todos ellos, y mucha gente anónima, hacen que nos sintamos orgullosos de ser de El Prat, de hacer de El Prat
nuestro lugar en el mundo.
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Els premis
[1]
Cooperativa Obrera de
Vivienda, per la seva tasca
social en pro de l’habitatge
digne i la seva contribució
a un futur més just.
[2]
Fran Martín Varela, per la
seva trajectòria esportiva
i la seva contribució a
fer que la pràctica del
taekwondo al Prat hagi
assolit el màxim nivell.

[3]
Gerard Giménez Mor, per
la seva trajectòria com a
fotògraf i la seva contribució
a la cultura i la història
gràfica de la nostra ciutat.

[4]
Armando Aguirre Bertolín,
per la seva trajectòria com
a actor de teatre, cinema i

Quatre persones
i una entitat,
Premis Ciutat
del Prat 2012

L’

televisió i la seva contribució
a la cultura teatral local.

[5]
Josep Oliva Colominas,
per tota una vida
dedicada a la recuperació
i el manteniment de velles
tradicions pratenques
vinculades a la pagesia.

alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i els
portaveus dels grups municipals de
l’Ajuntament van lliurar divendres 20
d’abril els quarts Premis Ciutat del Prat,
en una gala celebrada a l’auditori del
Cèntric Espai Cultural. La companyia
còmica “El negro y el flaco” va amenitzar la gala.
Aquests premis volen reconèixer la
trajectòria exemplar i les aportacions
de persones o organitzacions que
hagin contribuït a fomentar la llibertat, la solidaritat o la igualtat, que ha-

gin afavorit el progrés de la societat
i el civisme, la iniciativa econòmica,
l’urbanisme sostenible, la defensa del
medi ambient o la defensa dels drets
humans i que hagin destacat en l’àmbit
de la cultura, l’esport o altres activitats.
A les pàgines següents trobareu informació gràfica sobre la gala de lliurament dels premis

❧

Vídeo sobre els premis a www.elprat.tv,
que va retransmetre la gala en directe
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Fran Martín, entrenador de taekwondo.

Jaume Porlan, president de la Cooperativa Obrera de Viviendas.
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Armando Aguirre, actor.

Gerard Giménez, fotògraf.

Xavier Oliva, fill de Josep Oliva.

EL PRAT
Fotografia amb els guanyadors (i la família de Josep Oliva), els portaveus dels grups polítics i els membres del jurat.
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Josep Oliva
Josep Oliva, mort el 25 de març passat, durant
el procés dels premis, va dedicar tota la seva
activitat professional a l’agricultura. A nivell
personal va anar recuperant i restaurant
diversos carruatges emprats des de molt antic
al Prat. La seva afició el va portar a organitzar
la tradicional Cavalcada de Sant Isidre,
espectacle de carruatges tirats per cavalls i
guiats per homes, dones i infants vestits de
traginers i pagesos. Josep Oliva solia
participar-hi amb un carruatge tirat per vuit
cavalls, únic a Catalunya.
En Josep també va ser un dels promotors
de la recuperació de la vella tradició de la
Romeria a Montserrat i de l’Associació Amics
del Cavall. Ell també era l’ànima de la mostra
ramadera de la Fira Avícola, on era habitual
veure’l al costat dels seus estimats cavalls.
L’any 2009 va rebre el premi Amic d’El Prat,
que atorga l’entitat Amics d’El Prat.

12

Jordi Gili i Farrés

José García Pérez

I encara diuen que Catalunya
no és solidària!

Decepción

En el darrer ple es van tractar un seguit de mocions
presentades pels diversos grups i m’agradaria comentar-ne
alguna. El grup de CiU vàrem presentar-ne una reclamant
el retorn a Catalunya de la totalitat dels diners de la casella
de serveis socials de la declaració de la renda, com reclamen
les entitats del tercer sector. És inadmissible que l’any 2011
es recaptessin 52 milions i tan sols en retornessin 29. Tal
com diem a la moció, no és que els catalans siguem més
rics, és que hi ha moltes més persones que marquen la
casella de serveis socials, conscients de les moltes necessitats
que té Catalunya. Conclusió: ens furten 23 milions.
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L’equip de govern va presentar una moció en
defensa de les escoles bressol, a la qual vàrem donar
suport, advertint que els pressupostos del PP han reduït
a 0 euros l’aportació de l’Estat per a aquesta etapa.
Curiosament, el PP en va plantejar una reclamant un
pediatre les 24 hores, afirmant que a tota la comarca n’hi ha.
Vàrem haver de recordar-li que no és cert, que les urgències les
atén el metge de família. Resulta grotesc, i quasi un escarni,
que la moció es presenti just quan ells, els del PP, anuncien una
retallada de 7.500 milions en sanitat. La proposta la vàrem
aprovar per unanimitat. A principis de l’any vinent la Generalitat
posarà en marxa el CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció
Primària) al CAP 17 de Setembre. Aquest fou un compromís
del tripartit per al 2007, que el Govern de CiU farà realitat.

Siempre hemos creído, y en esa línea trabajamos,
que en el ejercicio de un cargo público es necesario ser muy
responsable, y hoy, más que nunca, insistimos en esa premisa.
En unos tiempos en los que la mayor preocupación de las
familias es el día a día, y la incertidumbre sobre lo que vendrá
mañana, estamos asistiendo a la marcha atrás del gobierno
del PP en todo aquello que durante los últimos años vino
diciendo, una actitud que está provocando desconcierto,
enfado y decepción en ciudadanos y ciudadanas.
Ha puesto en marcha una reforma laboral que
el mismo ministro calificó de “extremadamente agresiva”
y que el presidente reconoció que no “generaría empleo
este año y le costaría una huelga general”. Una reforma
que significa un retroceso espectacular en los derechos
de los trabajadores y las trabajadoras conseguidos en
un largo proceso histórico de lucha y reivindicación.
Cuando lo que hace falta son certezas, el
Presupuesto no se ha presentado hasta después de celebrarse
las elecciones en Andalucía y Asturias para no asustar a
posibles electores con las medidas que ya tenían previsto
tomar y, además, una semana después el mismo presidente, a
través de una nota de prensa, modifica las cuentas añadiendo
un nuevo recorte de diez mil millones de euros (¿no han
hecho bien los números o improvisan sobre la marcha?).

El darrer punt va ser una proposta de CiU
demanant una consulta sobre el projecte EuroVegas, en
el moment en què es disposi de més informació. En el
cas que el Prat formi part de l’emplaçament escollit, des
de CiU El Prat pensem que la ciutadania hauria de dirhi la seva. L’equip de govern va votar-hi en contra i el PP
es va abstenir. Arribat el cas, no sé de què tenen por.

Las medidas presupuestarias de recorte las
cargan sobre las espaldas de los más débiles y las aplican
fundamentalmente en Sanidad y Educación, ámbitos y servicios
que están para garantizar coberturas a los que menos tienen,
cohesión social e igualdad de oportunidades, y, a la vez, aplican
una amnistía fiscal a los defraudadores a Hacienda dejándoles
pagar muy poco por el dinero defraudado y perdiendo
ingresos que podían ayudar a evitar determinados recortes.

www.ciuelprat.cat

http://elprat.socialistes.cat/

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Sí a Eurovegas, sí
al empleo (II)
Vivimos una crisis económica realmente
profunda y preocupante. El paro es un virus que ha entrado en
miles de familias de nuestra ciudad. Las deudas nos comen, la
falta de expectativas lastran nuestro crecimiento y cada vez más
familias sufren las consecuencias de esta nociva situación a la
que estamos haciendo frente con firmeza y realismo.
En ese contexto, un grupo empresarial ha decidido
invertir en España una cifra escalofriante: más de 17.000
millones de euros para la construcción de un complejo de ocio,
congresos y turismo. Sería la mayor inversión privada de la
historia de Europa. Poner en marcha Eurovegas crearía unos
200.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos en
prácticamente todas las categorías profesionales.
De resultar elegida nuestra ciudad, dinamizaría
la economía de todos, recibiríamos millones de euros en
impuestos municipales y podríamos ofrecer una alternativa
real a miles de personas que quieren trabajar y no pueden. Por
eso pensamos que es una histórica irresponsabilidad negarse
rotundamente al impulso de ese proyecto.
El alcalde Tejedor se niega pero no propone ninguna
alternativa para crear empleo. La antigua propuesta de ICVPSC de construir más de 5.000 pisos en El Prat Norte es
absolutamente inviable a corto y medio plazo. Defender cuatro
cultivos al norte del Carrefour no puede ser excusa para negar la
creación de más de 200.000 puestos de trabajo. Es una gravísima
irresponsabilidad que el alcalde siembre el miedo entre los
pratenses basándose en provincianos prejuicios neopuritanos.

Rafael Duarte Molina

L’elefant republicà
El 14 d’abril es va commemorar la proclamació
de la II República i la casualitat va voler que durant aquests
dies es produís una successió de lamentables esdeveniments
en els quals van intervenir diversos membres de la família
reial (l’inacabable cas Urdangarín, l’accident d’un nét del rei,
l’aprovació dels pressupostos de la Casa Reial gairebé sense
retallades, la famosa cacera d’elefants a Botswana i totes les
seves conseqüències...).
Sembla que una confabulació misteriosa ha
estat operant per deixar al descobert alguns dels aspectes
més criticables de la forma monàrquica d’exercir la direcció de
l’Estat. Era com si la dama amb barret frigi que en les imatges
clàssiques representa la república hagués volgut celebrar la seva
onomàstica amb un somriure d’orella a orella i dient: “Si ja ho
deia jo... D’acord que aquesta és una monarquia parlamentària,
però, de qualsevol manera, continua sent una monarquia”.
I és que, encara que en la nostra història sempre
s’associarà la reinstauració de la monarquia parlamentària
espanyola amb la tornada de la democràcia, quan es produeixen
successos com els que hem comentat apareix amb tota claredat
la inconsistència d’un model d’Estat la direcció del qual ostenta
un monarca no sotmès a cap tipus de ratificació popular i
pràcticament sense cap tipus de control públic sobre els seus
actes i el seu entorn. La monarquia no és ni bona ni dolenta, no és
millor ni pitjor que un altre sistema d’exercir una direcció de l’Estat
merament representativa, però sí que és inconsistent i anacrònica.

A nosotros nos interesa el crecimiento económico,
que haya empleo y que los vecinos aumenten su renta
disponible. A otros, por miedo a perder su verdirroja poltrona,
no les interesa tanto…

Podré ser titllat d’oportunista després de tots
aquests esdeveniments, però quina data podria ser millor que
el 14 d’abril per tornar a reivindicar la república com a forma
d’Estat a la qual aspirar? I mentre arriba la república, almenys
demanem als nostres caps d’Estat que exerceixin aquest càrrec
amb dignitat.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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vida pratenca

FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN

NOU CAMPANAR A SANT COSME

El 24 de març es va celebrar a la pl. de la Remodelació la
5a edició del Festival de Sopes del Món, en el marc de les
activitats del Març Gastronòmic. Vídeo a www.elprat.tv

L’església de Sant Cosme i Sant Damià ha estrenat campanar,
obra dels artistes Josep Plandiure i Marta Chinchilla. El
campanar és una estructura d’acer retorçada, al capdamunt
de la qual pengen les campanes. Vídeo a www.elprat.tv

FESTES AL BARRI DE SANT JORDI

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Les festes del barri de Sant Jordi són conegudes per
la seva animació. A la imatge, una de les activitats
més esperades: la sardinada popular.

L’alumnat de 4rt d’ESO del Prat ha visitat les tres seus dels dos
instituts de formació professional que hi ha al municipi. A la foto, dues
alumnes fent un simulacre del cicle de Cures auxiliars d’infermeria.

EL PRAT
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vida pratenca

COMPARTINT EXPERIÈNCIES

LES FESTES DE LA CARXOFA

Les sessions del programa “PRATfamílies” serveixen
perquè membres de les AMPA de les escoles rebin
formació i comparteixin experiències sobre temes
educatius, com en els tallers “Aula-família”.

L’Escarxofa&Jazz (imatge), al pati de l’Artesà, i la Festa de la
Carxofa, al parc del Fondo d’en Peixo, són les dues grans
festes populars de la primavera amb la carxofa Prat com a
protagonista.

EL PRAT

15

maig

NOU ÈXIT DE LA FÀBRICA DE CONTES
El dia 20 de març, la companyia amateur La Fàbrica de Contes, formada per aprenents adults de català, va estrenar Quin embolic de
contes!, al Teatre Modern. Com cada any, ha estat un èxit absolut i n’ha pogut gaudir tot l’alumnat d’infantil i primària del Prat,
aproximadament 5.000 nenes i nens. Vídeo a www.elprat.tv

12

La primavera
reviu el Delta

EL PRAT
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Si voleu passar-ho bé en família i descobrir el nostre patrimoni natural,
apunteu-vos a les activitats organitzades pel Consorci dels Espais Naturals
del Delta del Llobregat.
El 3 de juny, a la pineda del Remolar –
Filipines, i el dia 10 de juny, a la pineda de
Can Camins, podreu aprendre a construir
caixes niu per als ratpenats, i el dia 20 de
maig tindreu l’oportunitat de conèixer
com viuen els cavalls dels Espais Naturals
del Riu - Cal Tet.
Una altra opció és capturar el Delta
a través de l’objectiu d’una càmera. El
Consorci ens proposa fotografiar “El
crepuscle del Delta” i “L’alba al Delta”. Per a més informació, consulteu
www.deltallobregat.cat .
Cirera del
Parc Agrari
D’altra banda, el Parc Agrari del Baix
Llobregat organitza el 2 de juny una activitat per acostar-nos a la cirera. Us hi
podeu inscriure a través de info@elcampacasa.com o trucant al 933 788 190.
Bicicletada
El 27 de maig, Dia Mundial de la Biodiversitat, el Museu de Ciències Naturals de
Barcelona i l’Ajuntament del Prat organitzen una bicicletada ornitològica pels
espais naturals del riu

❧

Tota la informació a www.portadeldelta.cat

Fauna del
Delta, Parc
Agrari del Baix
Llobregat i
visites familiars
als espais
naturals.

Gastronomia
Acabada la visita, una bona opció
és consultar els restaurants que
ens proposa la Porta del Delta,
gastronomia amb productes locals.

FOTO: Fernando Vecino

El bon temps ens convida a aprofitar
al màxim el Delta més viu de l’any

EL PRAT
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Dia d’Acció per la Salut de
les Dones
[ Entitats i col·lectius, juntament amb
l’Ajuntament, han organitzat un seguit
de sessions de reflexió, tallers familiars,
exposició, teatre... que podreu consultar
amb detall a www.elprat.cat al
voltant del 28 de maig, Dia d’Acció per
la Salut de les Dones, que es fa al Prat
des de l’any 2000 per sensibilitzar la
població i els poders públics.]
Cargo Prat SAS, a la Fira
d’Empreses Simulades
Representantes municipales y de las entidades, tras la firma de los convenios sociosanitarios.

EL PRAT
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[ Cargo Prat SAS, l’empresa simulada
de transport i embalatges del programa
“SEFED El Prat de Llobregat”, ha
participat, una edició més, a la 10a Fira
Internacional d’Empreses Simulades. La
Fira és l’espai idoni perquè els alumnes
posin en pràctica les competències
de relació i gestió comercials, ja que
reuneix empreses simulades de la xarxa
SEFED nacional i internacional.]

Pensando
en los más
necesitados
El Ayuntamiento colabora
con entidades sociales

Beca Fotografia i Societat
[ El Centre Cívic Jardins de la Pau
organitza la VII Beca Fotografia
i Societat, que té com a objectiu
fomentar la creació fotogràfica
donant l’oportunitat de proposar,
desenvolupar, produir i exposar un
projecte fotogràfic. Enguany s’han
presentat 9 projectes sobre l’entorn
geogràfic i social del Prat. Ha guanyat
la beca el projecte Diari d’un spotter,
d’Andrea Lamount.]

El Ayuntamiento de El Prat ha firmado
diversos convenios de colaboración
con entidades del ámbito de los servicios sociales y de la salud pública de la
ciudad: Cáritas Diocesana de Barcelona,
Cáritas de la parroquia Sant Pere i Sant
Pau, Cruz Roja, Saó Prat, Centro de Promoción Social Francesc Palau y Asociación de Familiares de Enfermos/as de
Alzheimer.
Durante el acto de firma de los convenios sociosanitarios, el alcalde de El Prat,

Lluís Tejedor, agradeció la labor que
hacen todas estas entidades pratenses en un momento en el que la crisis
económica las hace más necesarias que
nunca, y aseguró que el diálogo con el
Ayuntamiento “lo tienen garantizado”.
Además del alcalde, en el acto estuvieron presentes representantes de todas
las entidades y las concejales de Servicios Sociales (Margarita García) y de Salud Pública (Ana Isabel Fernández).
Alimentos y vivienda
Este año se han firmado dos convenios
específicos. Por un lado se habilitará un
nuevo punto de entrega del Banco de
Alimentos en la antigua Escola del Parc,
que será gestionado por la Cruz Roja.
Por otro lado, el Ayuntamiento mediará
junto con un nuevo servicio de Cáritas
en los casos de familias que no puedan
pagar su alquiler o hipoteca

❧

Vídeo en www.elprat.tv
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El Sant Jordi – Ribera Baixa ens
acredita les competències digitals
El centre cívic col·labora amb la Generalitat i acull proves avaluadores per aconseguir
l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (AcTic)
Aquest certificat pot ser
útil a l’hora de trobar feina.
Qualsevol persona de més
de 16 anys pot fer les proves
d’acreditació. Tant la prova
com l’obtenció del certificat
són telemàtics.
Inscripció,
reserva i taxa

Aula @tic del Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.

El Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa s’ha adherit com a centre
col·laborador de la Generalitat com a
espai on poder fer les proves avaluadores per aconseguir l’acreditació de
competències en tecnologies de la informació i la comunicació (AcTic).

L’AcTic és un certificat que acredita que una persona disposa de certs
coneixements, habilitats i actituds en
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per afrontar
situacions reals i assolir determinats
objectius amb eficàcia i eficiència.

El procediment per realitzar la prova és senzill: cal
inscriure’s al nivell desitjat,
fer el pagament de la taxa,
reservar lloc, dia i hora per
fer la prova i, finalment,
presentar-se al centre i
realitzar-la. La taxa varia
en funció del nivell, entre
els 17,30 € i els 28,80 €. A
aquest cost cal incorporarhi un seguit d’exempcions i
bonificacions.
L’horari per a la realització de les proves al Centre
Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa és dimarts de 18.30 a
21 h, dimecres de 9 a 11.30 h i divendres de 12 a 14.30 h. A través de la web
del centre (www.ccriberabaixa.cat )
es pot reservar dia i hora per a la realització de les proves, així com accedir
a tota la informació i documentació
sobre aquestes

❧
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Puja a l’escenari
[ “Puja a l’escenari” és el nom de
la producció d’un espectacle creat i
interpretat per joves pratencs d’entre
13 i 18 anys. Pau Bou és l’encarregat
de dirigir els assajos, entre març
i juny, per estrenar l’obra al juny
al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Podeu seguir tot el procés a
http://escenari.tumblr.com/.]
Exposició sobre la
Cooperativa
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[ Dins dels actes programats per la
Cooperativa Obrera de Viviendas per
a la celebració dels seus 50 anys,
la sala d’exposicions del Cèntric
acull una exposició fotogràfica amb
obres de Fernando Vecino, un recull
gràfic de l’entitat que, des de la seva
fundació, l’any 1962, ha contribuït al
desenvolupament urbà i a l’evolució
social i cultural del Prat.]
I Concurs de Microrelats
[ El Cèntric va acollir el 25 d’abril el
lliurament de premis del I Concurs
de Microrelats “Samarreta d’autor
Tintablava per a joves pratencs”,
organitzat per l’Associació d’Escriptors
del Prat, Tintablava, entitat que té
com a objectiu promoure l’escriptura
literària entre els joves de la ciutat. Els
guanyadors han estat dos estudiants
de l’Institut Estany de la Ricarda i
un del Baldiri Guilera (1). http://
tintablava.blogspot.com.es/.]

Manipulació de negatius fotogràfics de La Seda, a l’Arxiu Municipal del Prat.

L’Arxiu
digitalitza
documents
Per tal de preservar fons
d’interès històric

L’Arxiu municipal (www.patrimonicultural.elprat.cat ) conserva la documen-

tació generada per l’Ajuntament i, alhora, fons privats d’interès històric donats
o cedits per particulars, entitats i empreses, com el fons Jaume Codina i el fons
de La Seda de Barcelona.
Per tal de conservar en òptimes condicions la documentació i facilitar la
consulta per part dels usuaris, l’arxiu fa
periòdicament la digitalització de diferents fons documentals, en funció del

seu valor històric i la freqüència de les
consultes.
La Seda
i Jaume Codina
El fons de La Seda, que conté documents
que fan referència al funcionament de
l’empresa, inclou un volum destacat
de fotografies en paper i negatius de
diferents mides i suports. Actualment,
l’Arxiu municipal ha pogut digitalitzar
més de 13.000 negatius, que es podran
consultar lliurement i reproduir, seguint
les condicions que estableix el conveni.
D’altra banda, la família Codina-Roig
ha permès la digitalització del Llibre
d’actes de la Junta Parroquial de Sant
Pere i Sant Pau (Liber 1618-1817), que
ha passat a formar part del fons Jaume Codina, cedit a l’Arxiu l’any 2008 en
règim de comodat. Aquest llibre és un
dels documents més importants per
conèixer una part molt important de la
nostra història

❧

El Prat, con la economía
social y cooperativa
El Pleno aprueba una moción de apoyo a las cooperativas

La ONU ha declarado el 2012 como Año
Internacional de las Cooperativas, organizaciones que “ayudan a construir
un mundo mejor”. Además, el Pleno
Municipal de El Prat ha aprobado una
moción de apoyo a las cooperativas,
comprometiéndose a fomentar medidas para impulsarlas y darlas a conocer
como empresas responsables, dinámicas, participativas, de éxito, sostenibles,
eficientes, democráticas y rentables. Recordemos que este año se celebra el 50
aniversario de la Cooperativa Obrera de
Viviendas de El Prat.
Semana de la Economía
Social y Cooperativa
La tercera Semana de la Economía Social
y Cooperativa de El Prat tendrá lugar del

29 de mayo al 1 de junio en el Centro de
Promoción Económica. Habrá actividades formativas y de divulgación. Así, el 29
y 30 de mayo tendrá lugar el taller formativo “La cooperativa, empresa productiva
y democrática”. El 31 de mayo se celebrará el Foro de la Economía Social y Cooperativa, que se iniciará con la ponencia
“Hacia dónde va el cooperativismo del
siglo XXI” y la mesa redonda “La crisis,
una oportunidad para las empresas de
economía social y cooperativa “.
También se celebrarán las II Jornadas
de Cooperativas de Vivienda y el Encuentro de Experiencias de Coworking:
espacios de cooperación. Durante toda
la semana se podrá ver en el Cèntric la
exposición: “Construye un mundo mejor,
haz cooperativa”

❧

Jornadas sobre cooperativismo del año pasado.
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Impuls a la
iniciativa
emprenedora
pratenca
José García, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, en
representació de l’Ajuntament del Prat,
i Ferran Jornet, en representació de SECOT (Séniors Españoles para la Cooperación Técnica), han signat un conveni
de col·laboració per millorar la competitivitat del teixit empresarial i difondre
la cultura empresarial emprenedora a la
nostra ciutat.
SECOT és una associació en règim de
voluntariat que agrupa professionals de
diferents sectors de l’activitat econòmica i de totes les àrees de gestió, que han

EL PRAT

García i Jornet, durant la signatura del conveni.

finalitzat la seva vida laboral però volen
continuar aportant la seva experiència
de gestió empresarial a petites empreses amb pocs recursos.

El conveni preveu actuacions com sessions informatives i ponències sobre temes d’interès per als nous empresaris i
empresàries

❧
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Jornades
tècniques
al Ribera
Baixa
L’institut organitza
ponències i demostracions
sobre diferents cicles
formatius
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L’equip directiu i el professorat de cicles
formatius de l’Institut Ribera Baixa va
organitzar, amb la col·laboració d’empreses de diferents sectors i el suport
del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat i de l’Ajuntament del Prat,
les 1es Jornades Tècniques, del 26 al 28
de març.
La seu 1 de l’institut va acollir alumnat,
docents, representants institucionals,
exalumnat i empresariat dels àmbits o
famílies professionals de l’administració,
del comerç i màrqueting (comerç internacional i gestió del transport) i de les
activitats físicoesportives. El tret de sorti-

Una de les ponències celebrades durant les jornades.

da es va donar, però, el 29 de febrer, amb
ponències i demostracions de professionals vinculats al sector sanitari, adreçades
a l’alumnat de cures auxiliars d’infermeria.
L’objectiu de les jornades és contribuir
a connectar i apropar la formació impar-

tida a l’institut amb el món laboral i, alhora, establir les relacions del teixit empresarial amb el professorat, l’alumnat i el
centre. Es van organitzar fins a onze xerrades informatives a càrrec de professionals de diferents sectors empresarials

❧

9è Fòrum de Treballs de Recerca
de l’alumnat de batxillerat
En aquesta edició s’han seleccionat 8 treballs d’entre un total de 20 presentats,
resultat de l’esforç de 33 alumnes i dels seus tutors i tutores
sentats pels instituts de la
ciutat, tot destacant l’esforç
fet pels autors i autores de
vuit treballs: Emma Abad
Garcia, Mercè Castro Giner,
Ana Ventura Barroso, Dafne
Burgués Hernández, Georgina Planas Cánovas, Álvaro
Verdejo Castell, Juan Marín
Gómez, Kevin Marín González, Xavi Pastor Alcaide, Cristian Serrano Cordero, Judit
Alcaide Saz, Sebastián Rodríguez Ortega i Maria Torres
Arrabal.
Aquests autors i autores
varen fer l’exposició pública
de la seva recerca davant de
tota la comunitat educativa
que els va acompanyar, i varen rebre el llibre editat amb
la recopilació del resum dels
treballs, juntament amb un
xec regal per a material de
llibreria i d’ofimàtica, amb la
Alumnes i tutors/es que van presentar els seus treballs de recerca. Trobareu més fotos a http://flic.kr/p/bugkms.
col·laboració de “la Caixa”. La
resta d’alumnat participant
també va rebre un obsequi per la seva
El Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa va
recerca i, alhora, les habilitats comunicaparticipació.
acollir el 28 de març el 9è Fòrum de Treballs
tives i argumentatives de l’alumnat, comTots els treballs presentats es poden
de Recerca “Ciutat del Prat”. Aquest fòrum
partint aquestes experiències amb tota la
consultar a l’apartat “Viure/Educació” del
s’organitza conjuntament entre la Regidocomunitat educativa de la ciutat.
web municipal www.elprat.cat
ria d’Educació de l’Ajuntament i els Serveis
Autors
i
autores
Educatius de la zona, amb la col·laboració
Vídeo a www.elprat.tv
dels instituts de la ciutat, per potenciar la
La comissió va avaluar els 20 treballs pre-
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Al maig,
torna el
Prat
Solidari
La festa tindrà enguany
un caràcter més lúdic
i se centrarà en un
projecte solidari al Prat
Durant el maig tindran lloc les 19es Jornades del Prat Solidari, que inclouen diverses activitats i que finalitzaran amb la
Festa del Prat Solidari, el Comerç Just i la
Banca Ètica, el dissabte dia 19.
Enguany, la Comissió del Prat Solidari donarà un gir a la festa donant-li un
caràcter més lúdic i obert a la participació de la ciutadania i d’entitats, comerços i empreses.
Una novetat important és que, tot i que
el Prat Solidari desenvolupa bàsicament
projectes de cooperació internacional,
enguany dedicarà tots els diners que es
recaptin a un projecte de la ciutat.

Imatge de la Festa del Prat solidari de l’any passat.

Els beneficis de la festa es preveuen obtenir mitjançant la venda de productes i
d’una polsera solidària a un euro.
La festa canvia d’emplaçament i d’horari
i es trasllada a la plaça de Catalunya, a
l’entorn del Cèntric, on es faran activitats

des de les 11 del matí a les 8 del vespre. Hi
haurà contacontes, gimcanes, xocolatada,
desfilades de vestits, balls, ioga, degustació de productes de comerç just... També
hi trobareu paradetes d’entitats solidàries
amb informació i productes
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T

enim entre els nostres conciutadans
dues persones dedicades a la
investigació científica i a la gestió en
els camps de la biologia i l’ecologia.
En Sergi ha voltat per tot el món, des
de les Açores fins a Finlàndia, passant
per l’Antàrtida, com a membre del
CSIC (Consell Superior d’Investigacions
Científiques) i altres organismes,
tant nacionals com estrangers. La
Rosa fa una recerca més propera,
però no menys important: ha fet
campanyes de mostreig i estudis per
tot Espanya, incloent-hi els sistemes
aquàtics del Delta del Llobregat.
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Sergi Pla i Rosa Casanovas
Científics

“El medi
natural no és
un abocador.
S’ha de
respectar,
perquè no
ens pertany”

Són parella, comparteixen la vida, una filla i el
seu entusiasme per la limnologia.
Què és la limnologia?
R i S: És l’estudi de les aigües continentals, les
llacunes, els rius, els embassaments, aigües
dolces i salabroses. I no només des del punt
de vista de la química, sinó que s’estudien els
organismes vius que hi ha a les aigües per saber sota quines condicions ambientals creixen.
Això ens permet estudiar l’estat actual i també
l’evolució d’aquestes aigües i el seu entorn.
I què és la paleolimnologia?
S: És l’estudi de la limnologia del passat. Les
espècies que viuen a l’estany canvien en funció
de les condicions climàtiques i ambientals i les
seves restes formen part del sediment que es
va acumulant al fons. Així, estudiar el sediment
és com llegir les pàgines d’un llibre d’història
que explica les condicions ambientals del passat de l’estany i del seu entorn.
I com s’aconsegueix aquesta informació?
S: S’agafen els sediments amb un tub que es
clava verticalment al fons de l’estany; el sediment superficial és el més recent i reflecteix les
condicions ambientals actuals, mentre que el
més profund reflecteix les passades.
I per a què serveix saber el passat?
A partir del que sabem de com ha variat el clima en el passat es poden fer prediccions de
com anirà el món cap al futur.
I cap a on va el planeta Terra?
S: La principal causa dels canvis climàtics al
passat ha respost a canvis en l’energia que
ens arriba del Sol. Aquesta energia depèn de
l’activitat solar i de la distància entre el Sol i
la Terra, que varia cíclicament. Actualment, la
tendència natural seria cap a un període glacial, a causa del posicionament de la Terra en
relació amb el Sol, però l’efecte humà (pol·lució
i efecte hivernacle) està fent canviar la tendència global cap a temperatures més càlides.
I és important?
S: Per a la humanitat, sí. Per al planeta té una
importància més relativa, perquè s’acaba adaptant a les noves situacions. Hi haurà espècies
que desapareixeran, però d’altres s’adaptaran
i evolucionaran. L’espècie humana és vulnerable, més si pensem en la problemàtica social. Si
part de la superfície terrestre desapareix sota
l’aigua, on viurà la gent?

El perill de la humanitat és que pugi el
nivell del mar?
S: És un dels importants, principalment pels
canvis sociopolítics que pot comportar. Fa
40.000 anys, el Mediterrani estava 120 m més
baix que ara. De fet, de crisis climatològiques
n’hi ha hagut sempre; els organismes que s’hi
han adaptat han seguit, i els que no, ara els
podem trobar com a fòssils.
R: El clima ha estat un dels grans factors que
han fet que la història de la humanitat sigui
com és... Per exemple, canvis climàtics ràpids
han estat associats a pandèmies o a la caiguda
de l’Imperi Romà.
I què hem de fer?
S: Esbrinar el que és natural i el que no ho és,
per corregir la part provocada per l’home, com
les emissions de CO2 que estan accelerant els
canvis als ecosistemes. Un senyal d’aquesta acceleració és l’increment de la climatologia extrema (tornados, inundacions, sequeres...).
Com es pot combatre?
R i S: S’han d’acabar les polítiques individuals
o particulars: s’ha d’arribar a consensos mundials, tenint en compte que calen plans a llarg
termini, molt més enllà dels propers 4 anys...
I com podem corregir aquesta situació?
R: Un canvi sociopolític important seria interioritzar que el medi no es pot embrutar. Fer
una activitat de cap manera ha de significar un
perjudici per a l’entorn. En les despeses que es
tenen en compte per dur a terme una activitat
s’hauria d’incloure una previsió sobre el cost
d’evitar l’impacte en l’ambient. El que hem de
fer és collar els nostres polítics perquè la seva
actuació sigui favorable a la conservació del
medi ambient.
Com està el nostre riu, el Llobregat?
R: Hi ha hagut una gran millora, després de
molts anys de fer-hi barbaritats. Els organismes
biològics indiquen que està millorant, però encara queda molt camí per recórrer. Aquí, al Prat,
hi ha una consciència ambiental general molt
alta. És molt important que, amb la gran pressió territorial que hi ha, encara es mantinguin
tants espais naturals.
S: Aquests espais s’han de defensar. Sovint no
és possible retornar a les condicions inicials;
per tant, és millor evitar modificacions profundes de l’ambient
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[ Dolors Pérez Vives ]

“Aquí, al Prat, hi ha una
consciència ambiental
general molt alta.
Aquests espais s’han
de defensar. Sovint no
és possible retornar a
les condicions inicials;
per tant, és millor
evitar modificacions”

EL PRAT
“S’han d’acabar les
polítiques individuals
o particulars: s’ha
d’arribar a consensos
mundials, tenint en
compte que calen
plans a llarg termini”

“Actualment, la
tendència natural
seria cap a un període
glacial, a causa del
posicionament de la
Terra en relació amb
el Sol, però l’efecte
humà (pol·lució i
efecte hivernacle)
està fent canviar
aquesta tendència”
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JUGARÀ LA COPA DEL REI

L’AE Prat s’ha guanyat el
dret de jugar, la temporada
vinent, i per primera vegada
a la història, la Copa del Rei

PROMOCIÓ D’ASCENS

L’AE Prat jugarà una
eliminatòria contra el
campió d’un dels altres
grups de Tercera Divisió

Equip titular de l’AE Prat. Fila superior, d’esquerra a dreta: Ignacio, Fernando, Cazorla, Matamala,
Murillo i Toni Texeira. Fila inferior: Ferran Vila, Jaime (capità), Charly, Larios i Óscar Sierra.

EL PRAT
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L’AE Prat, campiona de lliga
L’Associació Esportiva Prat s’ha proclamat campiona del grup 5è del campionat de
futbol de la Tercera Divisió i jugarà la promoció d’ascens a 2a B i la Copa del Rei
Temporada històrica per al principal
equip de futbol de la ciutat, l’Associació
Esportiva Prat, que s’ha proclamat campiona del grup 5è de la Tercera Divisió.
Aquest títol li dóna dret a disputar, la
temporada vinent, la Copa del Rei, així
com la possibilitat de pujar de categoria.
Per arribar a jugar a 2a B, els pratencs
hauran de superar una eliminatòria

contra l’equip campió d’algun dels altres grups de la Tercera Divisió. Fins i tot
perdent aquesta eliminatòria, encara
tindria opcions de pujar a 2a B, ja que
jugaria un play-off de tres eliminatòries
contra altres equips de la categoria.
L’equip pratenc, entrenat aquesta
temporada per Agustín Vacas, mai no ha
jugat a 2a B. La temporada 2009-10 va

estar a punt d’aconseguir l’ascens, però
va perdre l’eliminatòria contra el Peña
Esport de Tafalla (Navarra). Mai, però,
no havia quedat campió, com sí que ha
aconseguit enguany

❧

[ José David Muñoz ]
Vídeo a www.elprat.tv
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flaix esports
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KDET DE BÀSQUET

CATALUNYA, CAMPIONA

Una vegada més, el Club Bàsquet Prat ha organitzat el Torneig
Kdet. Coincidint amb les dates de Setmana Santa, el pavelló Joan
Busquets del CEM Estruch va veure jugar les millors promeses del
bàsquet català. Vídeo a www.elprat.tv

Catalunya es va proclamar, per primera vegada en
la història, campiona d’Espanya de la Copa de les
Regions de la UEFA, amb 4 jugadors de l’AE Prat: Toni
Texeira, Ferran Vila, Charly Ruiz i Óscar Sierra.

CLUB BÀSQUET PRAT

KARATE

El Club Bàsquet Prat ja ha començat el seu camí per a la disputa
de la promoció d’ascens a LEB Or. Els homes de Carles Duran
intentaran lluitar per un ascens de categoria molt complicat.

El pavelló del CEM Julio Méndez va veure com l’equip de
l’IGYM Karate Prat, format per Ariadna Caudet, Isabel Torés
i Esther Figuera, es va proclamar campió de Catalunya
en la modalitat de Katas. Vídeo a www.elprat.tv
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flaix esports

PETANCA

JORNADA SOBRE RÀDIO ESPORTIVA LOCAL

Més de 120 jugadors van participar a la Melé de Petanca
organitzada pel Club Petanca Llevant-Marina als jardins
de la Ribera: una nova mostra de l’excel·lent estat de
salut que té la petanca al Prat. Vídeo a www.elprat.tv

El Prat Ràdio (91.6 fm) va organitzar una Jornada sobre Ràdio Esportiva
Local coincidint amb el desè aniversari de l’emissora. El periodista Sergi
Mas i diverses emissores locals van explicar quin és el present i el futur
de la ràdio local i la informació esportiva. Vídeo a www.elprat.tv
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FUTBOL BASE, 20 ANYS DESPRÉS
Diuen que el futbol, i l’esport en general, crea vincles de per vida. És el cas del primer equip cadet de l’Associació Esportiva Prat,
que va aconseguir un ascens a Preferent. 20 anys després d’aquesta gesta, bona part dels integrants de l’equip es van tornar a
reunir per reviure aquella fita.
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LES NOSTRES entitats

Agrupament
Escolta i Guia
Conxita Busquets
[ C. Santiago Rusiñol, 8.
[ Horari: dissabtes
de 16 a 18.30 h
[ http://conxitabusquets.
blogspot.com.es/

D

iverses generacions
de pratencs
i pratenques
han passat pels
campaments i
les activitats de
l’Agrupament Escolta
i Guia (AEiG) Conxita
Busquets, un dels
dos “caus” que hi ha
a la nostra ciutat.
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Nois i noies del Conxita Busquets, al parc del Fondo d’en Peixo.

El “cau” Conxita Busquets
celebra 45 anys de vida
Conviden tota la ciutadania a assistir a les activitats que faran el
dissabte 26 de maig al parc del Fondo d’en Peixo durant tot el dia
L’AEiG Conxita Busquets celebrarà, el 26
de maig al parc del Fondo d’en Peixo,
el 45è aniversari, amb tota una sèrie
d’activitats a les quals està convidada a
assistir-hi tota la gent del Prat: torneig
de futbol, jocs i tallers per a infants, dinar, xerrades, concerts, botifarrada per
sopar...
En realitat, els 45 anys els van complir l’any passat, però per problemes
d’agenda els han decidit celebrar enguany. Va ser l’any 1966 quan es va fundar l’agrupament, aleshores anomenat
Sant Martí del Canigó. A mitjan anys
setanta va canviar el nom en honor a
Conxita Busquets, que havia estat cap

de l’agrupament i que va morir de forma prematura.
Fulards grocs i blaus
El Conxita Busquets és un dels dos
“caus” que hi ha al Prat, l’altre és l’Anton
Vilà. Es distingeixen pels fulards que
porten: groc i blau el Conxita, verd i vermell l’Anton. Tots dos estan integrats a
l’associació Minyons i Guies Escoltes de
Catalunya.
Al llarg d’aquests 46 anys han estat
molts els pratencs i pratenques, de diferents generacions, que han passat
pel Conxita Busquets. Aquesta entitat,
on els monitors (anomenats “caps”)

s’hi dediquen de forma voluntària, ofereix als infants l’aventura de créixer i
aprendre mitjançant el mètode “escolta
i guia”, que pretén que cada noi i noia
esdevingui protagonista del seu propi
creixement i de les accions que treballa
en equip, amb la finalitat que es formin
com a persones solidàries i compromeses amb la societat.
A través de les activitats de cada dissabte a la tarda i dels campaments que
es fan per Setmana Santa, Nadal o a
l’estiu, el “cau” transmet valors com el
respecte, la tolerància, el diàleg, i la sostenibilitat, alhora que promou el coneixement i l’estima per Catalunya
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