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Fem comunitat, ningú
no s’ha de quedar fora
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[ Ambulàncies
061
[ Bombers Prat
933791081
[ Policia Local Urgències
092
[ Policia Local
934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències
088
[ OIAC-Oficina d’Informació
i Atenció Ciutadana 933790050
[ Aeroport
902404704
[ Aigües del Prat
934793535
[ Arxiu municipal
934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà
936400867
[ CCCP La Capsa
934785108
[ Cèntric Espai Cultural
934792968
[ CEM Estruch
933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez
934787660
[ CEM Sagnier
934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic
Jardins de la Pau
934782141
[ Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural
Torre Balcells
933790064
[ Centre d’Art
Torre Muntadas
934782237
[ Cases d’en Puig,
933790050
Serveis de Ciutadania
ext. 5600

[ Centre de Normalització
Lingüística (CNL)
[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE)
[ Correus
[ Deixalleria
[ DNI tramitació
[ El Prat Ràdio
[ Equipament Cívic
Delta del Llobregat
[ Escola d’Arts
[ Fecsa-Endesa
[ Gas Natural (avaries)
[ Jutjat de guàrdia
[ La Porta del Delta
[ Manteniment i Serveis
Urbans (brigada)
[ Oficina de Benestar
i Família
[ Oficina de Recaptació
[ Oficina de Treball
de la Generalitat OTG
[ Informació al Consumidor
(OMIC)
[ Prat Espais
[ Recollida gratuïta
d’estris vells
[ Registre Civil
[ Tanatori
[ Taxis

933790050
934786878
933790199
933790273
933703902
934785360
934787283
933708501
933705557
900750750
935519004
933741379
934786221
933709821
934729243
933794863
933790050
933705054
934794544
935519000
934780831
933701611
931131006
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Les famílies
dels 530
escolars
participants
van assistir a
la Cantata.

Al voltant de 1.200 persones

es van aplegar el 4 de maig a
l’Equipament Cívic Delta del Llobregat per compartir l’11a Cantata Ciutat del Prat, organitzada
per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament i el Servei Educatiu de la Generalitat. La Cantata
simbolitza la finalització d’una etapa i el pas cap a l’educació
En Pau i la Núria
secundària. Els 530 nens i nenes de 6è de primària de tots
Enguany, la Cantata va
els centres educatius de la ciutat van mostrar el repertori
tractar sobre Pau i Núria,
musical treballat durant tot el curs. L’actuació de l’alumnat
dos infants que, a través
va anar acompanyada en directe pels músics de la Banda de
d’un somni, coneixen nous
Música del Prat i de tres voluntaris de “Nozomi 700 Teatre”
països i nous paisatges
que escenificaren la història. Vídeo a www.elprat.tv

❧

Des de ben
menuts, molts
pratencs
s’introdueixen
en el món
de la cultura
tradicional,
com aquests
petits
timbalers.
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Les entitats de cultura

tradicional
del Prat han organitzat una nova edició del Pratifolk, la dissetena,
celebrada –com és habitual– al parc del Fondo d’en Peixo. No hi
van faltar els gegants i la ballada de sardanes, les paradetes de
productes tradicionals, l’arrossada per dinar i la botifarrada per
sopar (a càrrec de l’AEiG Conxita Busquets), els tallers familiars
(gegants i capgrossos, diables, sardanes, danses tradicionals,
percussió, estampació de mocadors, maquillatge, gralla, castellers,
ball de bastons...), els jocs per als infants i la gran petada dels
Diables ja entrada la nit. La música la van aportar el Combo
de la Unió Filharmònica del
Joc de la descoberta
Prat, Safolk, Labandatonpare
L’Associació Les
i DJ Paquirrín. El temps va
Escarxofes del Prat va
acompanyar i l’ambient
preparar una gimcana
primaveral va permetre gaudir
infantil que recorria els
plenament de la festa.
tallers de les entitats
Trobareu un vídeo sobre la
dissetena edició del Pratifolk
al videoweb municipal

www.elprat.tv

❧

12

EL PRAT

6

juny

12

E

stem vivint una situació de crisi econòmica sense precedents a la nostra societat, i aquesta crisi està abocant
algunes famílies del nostre municipi a requerir ajuda de la comunitat per poder tirar endavant. Ara és un dels
moments en què tots i totes hem de demostrar que som una comunitat, que els problemes dels veïns i veïnes
són també els nostres, i els hem de donar suport i ajudar.

Obrim un nou servei, el Punt
Solidari, una prioritat
municipal per poder

donar cobertura, bàsicament
d’aliments, a persones i
famílies que a través dels
Serveis Socials n’acreditin la
necessitat. Per omplir aquest
Punt Solidari, us demanem
que col·laboreu en el recapte
d’aliments que es farà al Prat
els propers dies 8 i 9.

L’Ajuntament ho té molt clar, ho sap. I per això està posant els recursos que té a l’abast per pal·liar aquesta situació de desprotecció i vulnerabilitat de famílies que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques d’alimentació,
habitatge i subministraments.
Sabem que des de sempre hi ha hagut i hi ha, a la nostra ciutat, entitats i persones particulars que es dediquen
a aquestes funcions socials, com és el cas de Càritas i de la Creu Roja. Ara, l’Ajuntament s’ha de posar, encara
més, al seu costat i donar-los suport en aquesta situació excepcional que desborda les seves possibilitats reals
d’atenció a tantes persones que ho necessiten.
Obrim un nou servei, el Punt Solidari, una prioritat municipal per poder donar cobertura, bàsicament d’aliments,
a persones i famílies que a través dels Serveis Socials n’acreditin la necessitat.
Per omplir aquest Punt Solidari, us demanem que col·laboreu en el recapte d’aliments que es farà al Prat els
propers dies 8 i 9.
Estic segur que ara, com ja hem fet altres vegades, també donarem una bona resposta.

Ningú no s’ha de quedar fora
Lluís Tejedor
L’alcalde

E

stamos viviendo una situación de crisis económica sin precedentes en nuestra sociedad, y esta crisis está llevando
a algunas familias de nuestro municipio a requerir ayuda de la comunidad para poder salir adelante. Ahora es
uno de los momentos en que todos y todas tenemos que demostrar que somos una comunidad, que los problemas de los vecinos y vecinas son también los nuestros, y los debemos apoyar y ayudar.

Abrimos un nuevo servicio, el

Punt Solidari, una prioridad
municipal para poder dar
cobertura, básicamente
de alimentos, a personas y
familias que a través de los
Servicios Sociales acrediten
la necesidad. Para llenar este

Punt Solidari, os pedimos que
colaboréis en el recogida de
alimentos que se hará en El

El Ayuntamiento lo tiene muy claro, lo sabe. Y por eso está poniendo los recursos que tiene a su alcance para
paliar esta situación de desprotección y vulnerabilidad de familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas
de alimentación, vivienda y suministros.
Sabemos que desde siempre ha habido y hay, en nuestra ciudad, entidades y personas particulares que se
dedican a estas funciones sociales, como es el caso de Cáritas y de la Cruz Roja. Ahora, el Ayuntamiento debe
ponerse, aún más, a su lado y darles apoyo en esta situación excepcional que desborda sus posibilidades reales
de atención a tantas personas que lo necesitan.
Abrimos un nuevo servicio, el Punt Solidari, una prioridad municipal para poder dar cobertura, básicamente de
alimentos, a personas y familias que a través de los Servicios Sociales acrediten la necesidad.

Prat los próximos días 8 y 9.

Para llenar este Punt Solidari, os pedimos que colaboréis en el recogida de alimentos que se hará en El Prat los
próximos días 8 y 9.
Estoy seguro de que ahora, como ya hemos hecho otras veces, también daremos una buena respuesta.
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Recapte d’aliments en un
centre comercial de la ciutat

Las 4 claves
[1]
El Ayuntamiento ha
habilitado un punto de
almacenaje y entrega de
alimentos en un ala de la
antigua Escola del Parc.

El Prat suma
esfuerzos
contra la
exclusión de las
personas más
necesitadas

[2]
La colaboración de
distribuidores alimentarios
que aporten material y
alimentos, así como de
voluntarios, es bienvenida.

[3]
En El Prat, más de 5.500
personas están en paro
y, de ellas, más de 2.000
no reciben ninguna
prestación por desempleo.

[4]
El Ayuntamiento, a través
de la empresa municipal
Prat Espais, media junto
con Cáritas en los casos
de familias que no puedan
pagar su alquiler o hipoteca.

L

a crisis ha provocado que muchas familias de nuestra ciudad estén pasando
serias dificultades económicas que, en
algunos casos, pueden ser de difícil resolución. En El Prat, más de 5.500 personas
están en paro y, de ellas, más de 2.000 no
reciben ninguna prestación por desempleo. En nuestra ciudad, cada vez más
familias y personas necesitan apoyo económico y social.
Ante esta grave situación, el Ayuntamiento y las entidades sociales, así
como personas voluntarias a título individual, están redoblando sus esfuerzos para evitar la exclusión social de las

personas más necesitadas y afectadas
por la crisis.
Convenios con
entidades sociales
Un ejemplo de esta colaboración son
los diversos convenios que el Ayuntamiento de El Prat ha firmado con entidades sociales de la ciudad: Cáritas
Diocesana de Barcelona, Cáritas de la
parroquia Sant Pere i Sant Pau, Cruz
Roja, Saó Prat y el Centre de Promoció
Social Francesc Palau.
En el acto de firma del convenio, el alcalde, Lluís Tejedor, agradeció la labor
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que hacen todas ellas en un momento
en que la crisis económica las hace más
necesarias que nunca y les aseguró
que “el diálogo con el Ayuntamiento lo
tenéis garantizado”.
Uno de los convenios permite que
el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Prat Espais, medie
junto con Cáritas en los casos de familias que no puedan pagar su alquiler o hipoteca.

Otro convenio importante es la habilitación de un punto de almacenaje y
entrega de alimentos en una ala de la
antigua Escola del Parc.
El Punt Solidari, nuevo
banco de alimentos
En El Prat existe desde hace tiempo
un punto de distribución de alimentos
situado en la parroquia de Sant Pere i
Sant Pau, gestionado por Cáritas. Pero

ya no es suficiente para dar respuesta a
todas las necesidades. Ahora, el Ayuntamiento, en colaboración con la Cruz
Roja y con la Fundació Banc d’Aliments,
abrirá otro punto de distribución, situado en una ala de la antigua Escola
del Parc (en el parque del Fondo d’en
Peixo), que entrará en funcionamiento
a principios de junio. Ambos centros
de distribución configuran el proyecto
Punt Solidari.

Col·laboracions
L’Ajuntament cerca la col·laboració de més
distribuïdors alimentaris amb presència
al Prat perquè aportin material i aliments.
Productes com arròs, pasta, llegums, oli,
llet i pa són els més necessaris. Per a
aconseguir-ho es preveu establir una xarxa
local de recollida dels excedents del comerç
local centrada en el producte fresc que
queda sobrant i no es ven, i també en el
producte envasat que, per diversos motius,
queda fora del circuit de comercialització.
Aquesta xarxa procurarà establir un circuit
de recollida i emmagatzematge d’aquests
excedents per tal de poder aprofitar-los per
a les famílies més necessitades de la ciutat.
El Punt Solidari també cerca
la coresponsabilitat del teixit
empresarial del Prat a partir de la seva
responsabilitat social corporativa.
Qualsevol aportació o col·laboració de
les empreses serà molt benvinguda.

Vols ser voluntari/ària?
Les persones que es vulguin oferir
com a voluntàries per col·laborar en
accions d’ajuda a ciutadans i ciutadanes
necessitats/des es poden adreçar
al Punt del Voluntariat, situat a les
Cases d’en Puig (www.elprat.cat/
voluntariat). Un centenar de persones
ja s’hi han adreçat i algunes d’elles ja
col·laboren en diversos projectes.
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L’alcalde, Lluís
Tejedor, i la
regidora de
Serveis Socials,
Margarita García
(al centre), en
una visita al Punt
Solidari, amb
voluntaris/àries i
col·laboradors/es.

Sessió de
formació de
voluntaris i
voluntàries.

Aparte de ceder y adecuar las instalaciones de la antigua Escola del Parc (que
cuentan con estanterías, una cámara
frigorífica y una arcón congelador), el
Ayuntamiento también ha destinado
personal municipal de los departamentos de Servicios Sociales y de Ciudadanía para la coordinación de toda la
logística necesaria, a la vez que ha habilitado un potente programa informático
para gestionar las ayudas y evitar duplicidades o descoordinaciones. Además,
diversas personas voluntarias se han
ofrecido para ayudar en lo necesario, así
como empresas que han ofrecido ayuCajas vacías a
la espera de
ser llenadas
en el almacén
central del
Punt Solidari,
en la antigua
Escola del
Parc.

Mesa de entidades para
la inclusión social
En El Prat existe la Taula d’Entitats per a
la Inclusió Social, que expresa la volun-

tad del Ayuntamiento y de las entidades de trabajar conjuntamente por una
ciudad socialmente más cohesionada.
La misión de la Taula es trabajar para
la mejora del bienestar de la ciudadanía
con necesidades sociales no cubiertas, o
personas en riesgo de exclusión social, y
llevar así a la práctica los objetivos estratégicos y operativos marcados en el Plan
local de inclusión social de El Prat.
La expresión de esta voluntad se manifiesta en la firma del Compromiso para
la Inclusión Social en El Prat de Llobregat, un documento que se puede consultar en el apartado “Vivir / Servicios

Un pressupost
municipal més social
El pressupost municipal per a 2012 reflecteix
el context actual de crisi i fort retrocés
econòmic i continua en la línia encetada
l’any passat de garantir la prestació dels
serveis essencials i assegurar el manteniment
de la qualitat de vida que s’ha aconseguit
al Prat, alhora que es redueix la despesa
en altres àmbits menys prioritaris.
Així, el pressupost ha mantingut o incrementat
les partides en àmbits fonamentals com els
serveis socials, l’educació i la promoció de
l’ocupació, aquells que ajuden a mantenir
la cohesió social i evitar que la gent més
necessitada caigui en l’exclusió social.
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da, como por ejemplo Carrefour, y otras
con las que ya se están trabajando diferentes vías de colaboración.
Las personas que acudirán a recoger
alimentos al Punt Solidari vendrán, todas
ellas, derivadas de parte de los Servicios
Sociales municipales, por lo que no es
posible dirigirse allí directamente. Estas
personas, con grandes necesidades, recibirán lotes de alimentos cada 15 días.

12

La família, una
xarxa vital
La situació és greu, però encara
ho seria més sense la xarxa de
suport que, per a moltes persones,
suposa la pròpia família. L’ajut
d’avis i àvies, de pares i mares, està
resultant fonamental pequè moltes
persones no caiguin en la marginació
i la pobresa. Habitualment, quan
la família no existeix o no pot
ajudar més és el moment en què
els Serveis Socials municipals i les
entitats solidàries entren en joc.

Saó-Prat i Francesc Palau, dos exemples
Dues entitats que treballen al Prat contra l’exclusió social exemplifiquen
la tasca solidària de les associacions que lluiten per una societat més
justa. En aquest cas, totes dues estan vinculades a l’Església.
El Centre de Promoció Social Francesc Palau (www.cpsfrancescpalau.cat )
és una associació privada sense ànim de lucre, promoguda per
les Carmelites Missioneres amb el suport de professionals i un
bon grup de voluntaris. L’associació atén persones de diferents
edats i situacions, donant prioritat a la promoció de la dona i a
l’atenció a aquelles persones amb més risc d’exclusió social.
Per la seva banda, Saó-Prat (www.teresianes.org/sao.php ), integrada
per germanes concepcionistes, germans maristes i germanes teresianes,
centra la seva tasca en la població jove amb risc d’exclusió. L’associació
gestiona un centre obert de reforç educatiu, un programa de transició escolatreball, una empresa d’inserció i organitza casals i colònies d’estiu.

Sociales / Plan de inclusión social” de la
web municipal www.elprat.cat, donde
también figura la lista de entidades que
integran la Taula.
El trabajo del voluntariado
Muchas iniciativas sociales no podrían
salir adelante sin la aportación de las personas voluntarias. En el Punt Solidari de la
antigua Escola del Parc encontramos tres
de ellas que ejemplifican el compromiso
y la solidaridad que supone el voluntariado. Marta Jordà, Luis Magro y Montse
Vinyals aportan parte de su tiempo y
esfuerzo para ayudar a las personas más

necesitadas. En el Punt Solidari ayudarán
en la clasificación y almacenamiento de
los alimentos, y en su distribución entre
las personas que los vengan a buscar.
Montse proviene del mundo de las AMPA
y, además de su colaboración en el Punt
Solidari, está dispuesta a difundir entre las
escuelas y las familias de la ciudad la tarea
y las necesidades de este equipamiento.
“Organizaremos recogidas de alimentos
en las escuelas para que las familias aporten lo que puedan”, explica.
Marta, que hace poco ha perdido su trabajo, ha decidido dedicar el tiempo libre
que ahora le queda a formarse y, también,

a hacer de voluntaria. “Hasta ahora colaboraba con el Banco de Alimentos de Barcelona, pero ahora que se ha abierto éste
en El Prat, mi ciudad, me he venido hacia
aquí”, explica. Marta asegura que “esta tarea es muy satisfactoria, sobre todo cuando ves los resultados”.
Por su parte, Luis aprovecha el tiempo
que le ha dejado la reciente jubilación
para dedicarse al voluntariado. “Pensé
que el Banco de Alimentos era una iniciativa en la que yo podría aportar mi
grano de arena, y me recibieron con los
brazos abiertos y enseguida me pusieron a trabajar. Estoy encantado”

❧

Servei Local
d’Ocupació, un
instrument per a
la inserció laboral
El Servei Local d’Ocupació del
Centre de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament té com a missió
donar suport a totes les persones
aturades i ocupades que vulguin
millorar la seva ocupabilitat en
un mercat de treball en constant
evolució, condicionat per la
crisi econòmica i social i per la
transformació del model productiu.
A l’entorn del treball i
l’ocupació digna pivoten totes les
variables –psicològiques, socials,
econòmiques, educatives...– que
posen en perill la inserció de les
persones i famílies en la comunitat.
Així mateix, el treball qualificat
i la persona treballadora,
que desplega totes les seves
competències laborals i
professionals, són un factor clau per
a la millora de la competitivitat del
teixit econòmic i la cohesió social.
El Servei Local d’Ocupació disposa
d’orientadors laborals que atenen
de manera personalitzada totes
les persones que requereixen
suport en la seva recerca activa
de feina i, de manera prioritària i
específica, les persones amb més
dificultats d’inserció laboral.
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Marta Jordà,
Luis Magro
y Montse
Vinyals, los
voluntarios
que nos
explican su
experiencia
en estas
páginas.

Jordi Gili i Farrés
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José García Pérez

Ara, hisenda pròpia

Paisatge

“Això sí que no!”. Amb aquest lema, el diumenge
20 de maig, milers de persones ens vàrem aplegar a l’Arc del
Triomf de Barcelona, convocats per les entitats que treballen
en el món dels discapacitats, per protestar contra la retallada
d’un 55% de l’aportació de l’Estat en aquest camp. Des de
CiU El Prat donem tot el nostre suport en aquesta lluita a favor
de la Fundació Rubricatus, i de totes les entitats que treballen
per aquestes persones, les més vulnerables de la societat.

Estem en moments de visita a centres escolars.
Pares i mares es presenten en jornades de portes obertes,
coneixen els centres, valoren possibilitats, distàncies, costos
i situació familiar per fer la preinscripció dels fills i filles.

Aquest és un nou exemple de les dificultats de
Catalunya per afrontar les necessitats bàsiques de justícia
i cohesió social, com a conseqüència del continuat espoli
fiscal que patim. Podríem posar molts altres exemples, com
la reducció d’inversions en Rodalies a Barcelona, mentre es
gasten milers de milions a continuar fent línies d’AVE per tot
arreu. Són injustícies com aquestes les que fan necessària la
hisenda pròpia i que Catalunya controli la clau de la caixa.
En la línia del que està fent el president de la
Generalitat, els propers mesos encetarem una campanya
adreçada a les entitats i a tota la ciutadania, per donar a conèixer
la proposta de Pacte Fiscal. No es tracta d’un plantejament
identitari, es tracta purament i simple de supervivència. Si
volem mantenir l’estat del benestar, la cohesió i la justícia
social, si volem tenir unes infraestructures i uns serveis públics
adequats per a la creació de llocs de treball, necessitem els
recursos que avui, amb un finançament injust, no tenim.
Necessitem la hisenda pròpia, necessitem el Pacte Fiscal.
Voldria acabar aquest escrit amb una visió més
optimista. Per això, cloc aquestes ratlles felicitant la Cooperativa
Obrera de Viviendas pel seu cinquantè aniversari i per la
tasca social i cultural que ha fet durant aquest mig segle
de vida. És evident que iniciatives com aquesta segueixen
essent molt útils i necessàries per a la nostra societat.
www.ciuelprat.cat

Al mateix temps els governs d’Espanya i de
Catalunya prenen decisions sobre l’ensenyament i, així, una
família no sap què haurà de pagar per portar el seu fill a
una escola bressol o si podrà fer-ho. Mesuren les aules per
conèixer-ne la capacitat màxima i tornar als temps de 35,
40 ó 45 nens per educador, que va en detriment de l’atenció
i la formació que els joves necessiten, apugen les taxes
universitàries i el conseller de torn envia els joves “a servir
cafès a Londres per a guanyar fluïdesa amb l’anglès”.
El president del govern d’Espanya, que parla de
transparència i de la necessitat d’explicar les decisions que es
prenen, surt d’una compareixença en el Senat per la porta del
darrere per no trobar-se amb els mitjans o ens informa amb
rodes de premsa només quan ve un dirigent de visita o quan és
ell qui fa la visita, i és així com ens assabentem de les coses.
I deu ser en nom de la mateixa transparència que
el ministre Montoro diu que no s’apugen impostos, que es
fa componderación fiscal, o que el PP només ha acceptat
tres de les tres mil dues-centes esmenes fetes pels diferents
partits als pressupostos generals de l’Estat: una sobre la
commemoració de la batalla de las Navas de Tolosa, una altra
sobre el trasllat d’artistes a les illes i la tercera per una errata en
el nom d’un poble en el qual fer una inversió, no hi ha més.
Per acabar-ho d’arrodonir, el govern de
l’Estat nacionalitza Bankia alhora que es privatitzen,
en comunitats on governa el PP, hospitals i els centres
escolars no poden fer front a les seves despeses diàries.
http://elprat.socialistes.cat/

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Rafael Duarte Molina

Apuntes sobre la
situación económica

Sense educació no hi ha
progrés

Hace poco más de 100 días que gobierna el Partido
Popular en España: muy poco tiempo para resolver todos los
problemas que padece nuestra economía. Hemos recibido un
agujero negro en las cuentas del Estado. La situación económica es
mucho más grave de lo que nos habían explicado.

Un país que no aposti per l’educació és
un país que no té futur. En un món competitiu com
el que estem vivint, on l’excel·lència i el coneixement
són senyals d’identitat dels països avançats, així com
també la inversió en educació, que és clau per obtenir
millors resultats en els rànquings de benestar social i
progrés, el nostre govern aposta per retallar en tots els
àmbits educatius. I sense educació no hi ha progrés.

El ejecutivo socialista, el año pasado, gastó 91.000
millones de euros más de los que ingresó; elevó la deuda pública
de las administraciones hasta los 750.000 millones. A lo largo
de los últimos años la mala gestión económica se ha llevado por
delante tres millones de puestos de trabajo. No teníamos “el
mejor sistema financiero del mundo”. Nunca estuvimos en la
“Champions League de la economía”. El déficit público no era del
6% del PIB, sino del 8,51%.
Ante esta situación de emergencia, el nuevo ejecutivo
tiene que “arremangarse” para evitar que nuestro país vaya
directamente a la quiebra. Estamos trabajando para evitar un
rescate económico y financiero. Estamos con el agua al cuello,
estamos en una situación límite. Si no equilibramos las finanzas
públicas sí que pondremos en riesgo nuestro estado del bienestar.
Si no pagamos las deudas “nos embargan” el país. Si no ponemos
en orden las cuentas del Estado no crearemos empleo. No exagero.
Ya nos habría gustado heredar una economía más
saneada. Ya nos gustaría poder invertir más, ya nos gustaría
incrementar los servicios públicos. Pero ese escenario, en el corto
plazo, es imposible. Entiendo que algunos sacrificios no agraden,
pero, o los hacemos o caemos. Ahora toca pagar las deudas que
otros han pedido. Así de simple, así de crudo.

Ara que hi ha més alumnes que mai, s’ha fet
una reducció pressupostària que implica coses tan importants
com que s’ha perdut la sisena hora a les escoles públiques,
s’han reduït les beques de menjador i l’aportació a les
escoles bressol, s’han tancat escoles i s’ha incrementat
la ràtio d’alumnes per aula, s’ha reduït el nombre de
professors i professores, s’ha incrementat el preu de les
matrícules universitàries un 66%... i podria continuar.
Totes aquestes mesures tindran repercussió
directa a les escoles del Prat i sobre el conjunt de
la comunitat educativa de la nostra ciutat.
Per tot això, el passat dia 22 es va
convocar una vaga de tots els estaments educatius,
des de les escoles bressol a la universitat, passant
per professors, pares, mares i alumnes.
Es va sortir al carrer per defensar la qualitat del
sistema educatiu públic, per construir un futur millor, més
just i equitatiu, sense exclusions de cap classe. Es va sortir al
carrer, en definitiva, per defensar el valor que té l’educació.

Los mismos que ahora braman contra las reformas
son los que han llevado a la economía española a la UVI, los
mismos que han dejado la caja vacía y empeñada. A pesar de todo,
saldremos del pozo aunque algunos no ayuden mucho.

Mentre els nostres governants no
escoltin aquestes veus, no podem aspirar a
ser un país capdavanter, modern i just.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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LA MEMÒRIA ESTÀ DE MODA

FESTA ESPLAI AL PARC NOU

El diumenge 6 de maig, l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer
va organitzar una nova edició de la desfilada benèfica “La memòria
està de moda” al Teatre Modern. Gent “del carrer” es van transformar,
per un dia, en models de passarel·la. Vídeo a www.elprat.tv

El Parc Nou va acollir, un any més, la Festa de l’Esplai,
organitzada per l’Associació Catalana de l’Esplai. La
Festa Esplai representa la culminació de la tasca que
s’ha fet als esplais i projectes al llarg del curs.

UN ALTRE PRATENC CENTENARI
L’alcalde del Prat, Lluís
Tejedor, i la regidora de
Serveis Socials, Margarita
García, han visitat el
pratenc Joaquim Torrent,
amb motiu del seu
centenari. En Joaquim
ha fet moltes feines, tot
i que la més duradora va
ser a la Paperera, durant
28 anys. Malgrat la seva
edat avançada, en Joaquim
es troba molt bé tant
físicament com mental.

FESTA DEL PRAT SOLIDARI
Els voltants del Cèntric
van acollir, el dissabte 19
de maig, la Festa del Prat
Solidari, del Comerç Just
i la Banca Ètica. Enguany,
els diners recaptats no
es destinaran a projectes
internacionals, sinó
a ajudar les persones
necessitades del Prat.
Vídeo a www.elprat.tv

vida pratenca

RUTA CICLISTA PER TOT EL LLOBREGAT

FESTA DEL BARRI DE LLEVANT

Els alcaldes del Prat i de Castellar de n’Hug, Lluís Tejedor
i Josep Orriols, han presentat una oferta d’excursions
en bici que segueixen el Llobregat des del naixement
fins a la desembocadura. Vídeo a www.elprat.tv

Amb el bon temps, arriben al Prat les festes dels barris. El
de Llevant va celebrar durant el primer cap de setmana
de maig la seva festa, amb un munt d’activitats per a
totes les edats. A la imatge, trobada de puntaires.

CAVALCADA DE SANT ISIDRE
La Cavalcada de Sant Isidre
d’enguany ha esdevingut
un homenatge a Josep
Oliva, mort recentment,
que va ser l’impulsor i
ànima d’aquesta activitat
que anualment organitza
l’associació Amics del Cavall.
Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT

17

juny

10 ANYS D’EL PRAT RÀDIO
L’emissora municipal El Prat Ràdio (91.6 FM), www.elpratradio.com, ha arribat als seus primers deu anys de vida. Treballadors/es i
col·laboradors/es de l’emissora van participar en un sopar de celebració amb la presència de l’alcalde i regidors/es de l’Ajuntament.

12

366 cançons
[ Des de l’1 de gener i fins el 31
de desembre, 366 persones de la
ciutat ens recomanen cançons.
Les recomanacions, que cada dia
es publiquen en un bloc, es poden
escoltar al programa Planeta Prat d’El
Prat Ràdio. Rere el projecte, que lidera
La Capsa, hi ha 14 col·laboradors/
es que busquen persones que
recomanin cançons i relatin cada dia
les experiències, idees i emocions que
s’amaguen rere cada cançó. http://
lacapsa.org/366cansongs.]
Puja a l’escenari

EL PRAT

18
juny

[ Des del març, 11 joves d’entre 13 i 18
anys estan treballant en la producció
d’un espectacle de teatre. Dirigits per
Pau Bou, s’ha escollit la idea i s’ha fet
el guió i la posada en escena. Aquesta
peça tindrà la seva presentació el
divendres 29 de juny, a les 19 h, al
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa.
Vegeu el seu bloc http://escenari.
tumblr.com.]

12

Xerrada sobre fibromiàlgia
[ El Cèntric ha acollit una xerrada
sobre la fibromiàlgia, en el Dia
Mundial d’aquesta malaltia i la
Síndrome de la Fatiga Crònica: una
trobada que va servir per conèixer com
es pot millorar la qualitat de vida de
les persones a través de professionals
de la medicina i de l’entitat de la Lliga
Reumatològica Catalana.]

Passera de fusta en un dels espais naturals del Prat.

Onze itineraris per
descobrir i gaudir del
paisatge del nostre delta
Ens els proposa la Porta del Delta
El Servei d’Informació i Promoció del
Delta del Llobregat, la Porta del Delta,
ha elaborat onze itineraris per descobrir
i gaudir del paisatge que ens envolta.
Els camins recomanats ens porten als
llocs més inèdits del nostre territori,
amb propostes per passar tot un dia al
delta o bé només un matí.

Són itineraris que es poden fer a peu
o en bicicleta i que estan amenitzats
amb la proposta d’un bon àpat elaborat amb productes locals (com la carxofa o el pollastre del Prat) als principals
restaurants de la ciutat.
Entreu a www.portadeldelta.cat i trieu
el vostre camí

❧

Tota la informació sobre les activitats a

www.elprat.cat
Número 181. Juny 2012

Chickens Love Art
Mostra que té el seu origen al campionat d’skate Chickens Love
Skateboarding IV, on es va treballar la customització en directe de taules
d’skateboard per diferents artistes.
Una reflexió entorn la imatge al patí i l’individu que practica l’esport,
sobre els joves que el practiquen i sobre el treball artístic en un suport
efímer destinat a ésser trencat.
Organització: Club Esportiu Chickens Love Skateboarding

Sala 2, Centre Cultural Torre Balcells
Del 21 de juny al 22 de juliol
Inauguració: Dijous 21, a les 19 h

Festes populars
Trobada de Gegants
AMPA Mare de Déu del Carme

Diumenge 3, a les 9 h, plantada de gegants a la pl. de la Vila
A les 11.30 h, cercavila

Flama del Canigó, encesa de la foguera de
Sant Joan i tabalada popular
Inici: pl. del Mestre Estalella. Dissabte 23, a les 19.45 h

Revetlles i festes dels barris
* Per a més informació consulteu a www.elprat.cat

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

TEATRE i DANSA
La cocodrila pratina
se’n va a la neu
Centre Cívic
Sant Jordi Ribera Baixa
Diumenge 3,
a les 19 h

Tallers d'interpretació KADDISH
Avui: Anton Pàvlovitx
Thèkhov (1860-1904)

Maite Besora, Ana Luengo, Juli
Mitjans, Dúnia Pellisa, Núria
Sanahuja, Miquel Terré i Victòria Vilà
Direcció Josep Costa
Dues peces curtes de Txèkhov: L’òs
i El prometatge, amb fragments de
La gavina

Grup MDC Teatre

T eatre i Música

Amnèsia amb
regalèssia, de Nicasi Camps

Teatre Kaddish. Divendres 15 i dissabte 16,
a les 21 h. I diumenge 17, a les 19 h

Adaptació i direcció: Aurelio Rodríguez
Comèdia en dos actes que té lloc en una
sala d’espera hospitalària desbordant de
nervis, malentesos i situacions còmiques.
Organització: AMPA Escola mare de Déu
del Carme

Anna Antón, Sonia Manzanares, Eva Martínez, Toni
Medina, Teo Losada, Rubén Ortega, Paola, Iván Puyo i
Xantal Vallés. Direcció Blanca Pàmpols

Teatre Modern. Dissabte 9,
a les 18.30 h. Entrada: 4 €

Teatre Kaddish. Divendres 29 i dissabte 30,
a les 21 h. I diumenge 1 de juliol, a les 19 h

Monòlegs clàssics i unes escenes...
txeques

MÚSICA

Concert de primavera

Los Mitos

de La coral SCR Lo Llobregat
de les Flors

Concert amb
estàndards i
versions de rock
mítiques per
animar l’inici
de les festes
del carrer Ferran Puig. Organització: Assoc.
comerciants del c. Ferran Puig

Carrer Ferran Puig
Divendres 1, a les 19 h

I Festival de Bandes
de Música d’Iniciació

Trobada de bandes amb la Banda de
música de l’EMM de Cerdanyola del Vallès,
Banda de música de l’EMM d’Esplugues
de Llobregat i tancarà l’acte la banda
d’iniciació de l’Assoc. Musical del Prat de
Llobregat
Organització: Assoc. Musical del Prat

Diumenge 3. Punt de trobada: pl. de
Pau Casals, a les 17.30 h, cercavila
fins a la pl. de la Vila i concert al
Teatre Modern, a les 18 h

Amb La coral Lo
Llobregat de Les
Flors, el Grup Vocal
Ad Líbitum i la coral
infantil Nou Esclat

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 10,
a les 19 h. Recollir entrades 1 hora abans a
la recepció

Festival Popular
Andaluz

Actuació de: Azahar; Joaquín El duende
acompanyat del Grup Babel; Marisol Delgado
Márquez; i el cuadro flamenco de la Casa de
Andalucía
Organització: Casa de Andalucía del Prat

Pl. Catalunya. Dissabte 16, a les 19.30 h

Festival Folklòric Solidari
Organització: CE Ruta de la Plata

Teatre Modern. Diumenge 17, a les 17 h
Entrada: 2 €

Club de gastronomia:
Menú fred d’estiu
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 13, a les 19.30 h

Terrasses d’estiu

Tast de danses
amb Invictus
Jardins de la Pau
Dijous 28, a les 19 h

Puja a
l’escenari,
espectacle
final

Mitologia grega vista per joves del Prat. Jocs
sobre l’escenari. Creació d’un espectacle.
Música, dansa, imatge i molt de teatre.
Espectacle escènic creat i interpretat per
joves d’entre 13 i 18 anys projecte. Segueix
el projecte a: http://escenari.tumblr.com/

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa. Divendres 29, a les 18 h

Celebració del
dia de la música
Al Meu Ritme 2012

La Capsa presenta aquest clip
musical ciutadà, enregistrat al
maig pels carrers i equipaments de la ciutat. I a
més a més, un espectacle que demostra que la
música és en tots nosaltres.

Cèntric gastrobar. Dijous 21, a les 20.30 h

Festa de la
Cervesa

Arriba la tercera edició
d’aquesta festa amb
degustació gastronòmica,
de cerveses diverses i bona música
Organització: Bar Restaurant Parc Nou

Parc Nou. Divendres 29, a les 19 h

Tun Tum Rio

Nit brasilera de la mà de Tun Tum Prat. Una
batucada obrirà la festa, a la que seguirà una
exhibició de capoeira i concerts de música en
directe. Organització Tun Tum Prat

Pl. de Sant Jordi. Dissabte 30, a les 18.30 h

Sopar d’estiu

Sopar popular i demostracions de diferents
tallers que tenen lloc al centre cívic donaran
l’entrada a l’estiu.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 15, a les 19 h
Tiquet sopar: 4 €

ENCARA ES PODEN VISITAR:
Projecte Delta del Llobregat

NOVES EXPOSICIONS:
Mostra de boixets

Associació de Puntaires de Jardins de la Pau

Joan Pallarès i Jorge Henríquez

Centre Cívic Jardins de la Pau. Del 5 al 8

Sala 2, Centre Cultural Torre Balcells. Fins al 10 de juny

Conferencias: Norte/Sur/Este/Oeste

Autoestima’t

Olga Merchán

Mostra de diferents aspectes
relacionats amb la prevenció
dels trastorns de la conducta
alimentària des d’una perspectiva
multidimensional.

Biblioteca Antonio Martín. De l’11 al 22
Taller sobre com millorar l’autoestima:
Dimarts 19, a les 18 h

- Entre l’art i la vida.

Visita guiada i tertúlia
radiofònica amb gent gran: Dimecres 6, a les 10 h
Cal inscripció prèvia a tel. 93 478 22 37
o a torremuntadas@elprat.cat

- Senyal amplificat amb Jorge Luís Marzo

(In)vidències

E xposicions

Centre d’Art Torre Muntadas. Fins al 15 de juny

Projecte artístic de
conscienciació social amb
l’objectiu d’afavorir la plena
integració de les persones amb
discapacitat visual, en el marc
de les jornades de les persones
amb discapacitat.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Del 14 al 28
Inauguració: Dijous 14, a les 19 h

Espai de diàleg i reflexió al voltant de les pràctiques artístiques
contemporànies. Teatre Kaddish. Dissabte 9, a les 11 h

Festa de la dansa
Centre Cívic Jardins de la Pau. Fins al 3 de juny

Cooperativa Obrera de Viviendas
Una il·lusió compartida:
Enfocant cap al futur
Fernando Vecino

Pratimag

Exposició fotogràfica de les obres presentades
al 29è concurs nacional de fotografia
Organització: Agrupació Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 15 de juny al 19 de juliol
Veredicte: Dissabte 2, a les 11 h
Inauguració i entrega de premis:
Divendres 15, a les 20 h

XXXVI Col·lectiva
d’artistes del Prat

Cèntric Espai Cultural. Fins al 27 de juliol

Cooperativa Obrera de Viviendas
Una utopia feta realitat
Centre Cultural Torre Balcells. Fins al 27 de juliol

Construeix un món millor,
fes cooperativa
Biblioteca Antonio Martín. Fins a l’1 de juny

Mostra oberta a la participació de
totes aquelles persones del Prat que
practiquen algun tipus d’activitat
dins les disciplines de les arts visuals i plàstiques.

L ectura

Jaume Cabré

Aquest escriptor de narrativa
catalana actual ens presenta la
seva darrera obra Jo confesso,
així com la seva llarga trajectòria bibliogràfica. Cabré
ha obtingut més de 20 premis i reconeixements,
entre els que destaca el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes que va rebre el 2010.

Biblioteca Antonio Martín
Dimarts 12, a les 19 h

Carmen Dengra

ONA nuit restaurant galeria cafè
Fins al 5 de juliol

Mal de Cabeza.

Centre d’Art Torre Muntadas
Del 29 de juny al 22 de juliol
Inauguració: Divendres 29, a les 20 h

Conèixer món amb

Painting people.

Darío Amaro

Cèntric gastrobar by ONA nuit. Fins al 27 de juny

Conferència Vicenç
Qui ha creat la crisi?

Navarro,

Quines han estat les
causes de la crisis
financera i econòmica
que està fent molt mal al
benestar de les classes
populars?
Organització: Cooperativa Obrera de Vivendes

Cèntric Espai Cultural
Dilluns 18, a les 19 h

Presentació llibre
La cuina romana,

de
Josep M. Solías i
Juana M. Huélamo
Activitat organitzada
per l’Arxiu municipal
dins del cicle
T’apropem la
història.

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 21, a les 19 h

El cine de Frida

Criades i senyores,
de Tate Taylor

Organització: Associació de Dones
Progressistes Frida Kahlo

C inema

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera
Baixa. Dimecres 6, a les 17.30 h

Documentals Salvador
un país d’esperança:

Voces inocentes, de Luis Mandoki
Organització: ASCA

Organització: Asian Films

Centre Cívic
Sant Jordi Ribera Baixa
Divendres 8,
a les 19 h

Rick Moranis, Ellen Greenne,
Steve Martin, James Belushi,
Bill Murray i Christopher
Guest
Un florista despistat cria una
planta alienígena a la que
alimenta amb sang humana.

Cine club

Melancholia,

de Lars von Trier
Dinamarca-Alemanya-Suècia,
2011. VOSE
Kristin Dunst, Charlotte
Gainsbourg, Kiefer Sutherland,
Charlotte Rampling, John Hurt, Udo Kier, Stellan
Skarsgard, Alexander Skarsgard i Brady Corbet

Una boda no és la fi del món però no sempre acaba bé.
Mentrestant, el planeta Melancolia s’apropa a la Terra.

Cine Capri. Dimecres 20, a les 20 h

LECTURA

Jardins de la Pau. Dimecres 27, a les 22 h

Cine Capri

Estrena simultània: Blancanieves y la Leyenda
del Cazador (1, 2, 3).
Altres pel·lícules del mes: Sombras Tenebrosas
i La Pesca del Salmón en el Yemen
Per confirmar dates i horaris truqueu al
93 379 59 43

8a edició Contes a la Fresca

L’hora del conte

La música, els personatges dels contes i els conta contes aconseguiran
que les històries es facin realitat. Us ho passareu molt bé, perquè llegir
mola!

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

Jardins de la Pau. Diumenge 3, a les 18 h

Biblioteca Antonio Martín
Dissabtes, a les 12 h

I nfantil

La pequeña tienda de
los horrores, de Frank Oz

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dissabte 9, a les 19 h

Cinema asiàtic

La casa de les dagues
voladores, de Zhang Yimou

Cinema a la fresca

Dissabte 9. El rei reiot, amb Blai Senabre
Dissabte 16. El sol no ha sortit, amb Ana García
Dissabte 23. Contes passats per aigua, amb Alba José
Dissabte 30. L’armari dels somnis, amb Laura Tamayo

L’hora dels nadons
amb els 5 sentits:

TALLERS

Cada mes la Biblio fa tallers
Preparant les vacances, amb Malaika Comet
Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 13, a les 18 h

JOCS

el tacte

Massatge per a nadons, a càrrec
d’Anna Maria Frutos

Biblioteca Antonio Martín. Dissabte 9, a les 11 h

Racó del Joc:

Jocs d’aigua

Espai familiar. Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Dissabte 2
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

Activitats de lleure
del mes de juny

DIMECRES 6
Sortida Cultural CAIXA FÒRUM

Visita guiada a l’exposició: “Goya, luces y
sombras”. Places limitades. Preu: 3 €

DiMARTS 12
Inauguració de l’exposició de treballs
manuals dels tallers de la Gent Gran
Cases d’en Puig, a les 11 h

Dijous 7, 14, 21 i 28
Tai-chi a l’aire lliure. Activitat gratuïta
Plaça de l’Agricultura, de 9 a 10 h

Informació i inscripcions:

Programa de lleure de la gent gran
Cases d’en Puig Serveis de Ciutadania
Horari d’atenció: de 9 a 13 h Tel. 93 379 00 50 Ext. 5616
www.gentgranelprat.wordpress.com

JORNADES DE LA GENT GRAN

DimARTS 19
Cinema: “Criadas y Señoras”

Entrada lliure per majors de 60 anys
Cine Capri, a les 19 h

Dimecres 20
Matí de la Gent Gran

Exhibició de les activitats de lleure: grups
d’activitats física, balls, treballs de tallers
manuals, etc. Programa de ràdio en directe,
amb la participació de les entitats de gent
gran del Prat
Pati de l’Artesà, a partir de les 10 h

Dijous 21
Ball d’estiu de la Gent Gran

Recollida d’invitacions al programa
de lleure de la gent gran a Cases
d’en Puig a partir del dia 18 de juny
Pati de l’Artesà, a les 17 h

Divendres 22
Taller de Cançons Inoblidables

Taller de memòria, moviment i cançons
a partir de músiques de tota la vida.
Inscripcions: Programa de lleure de la
gent gran
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa, a les 17.30 h

Movilidad
en caminos
agrícolas
Son para usos agrícolas,
ciclistas y peatonales,
no para ir más rápido
a la playa en coche

Hace ya tiempo que el Ayuntamiento ha
detectado un fuerte incremento de la circulación de coches, muchos de ellos de
fuera de nuestro municipio, por los caminos agrícolas de El Prat, por los que está
prohibida la circulación de los vehículos
que no estén destinados al uso agrícola.
Muchos coches utilizan estos caminos
como alternativa al primer tramo de la
carretera de la playa. Esto ha supuesto un
aumento considerable de la presión sobre
estos viales, lo que ha hecho necesario,
por parte de la Policía Local, incrementar
la vigilancia para mejorar la seguridad vial
y permitir el normal desarrollo del tráfico.

Indicaciones de regulación del tráfico en la entrada del camino de La Marina.

El Ayuntamiento ha regulado la circulación de los vehículos motorizados por
los caminos agrícolas de La Marina, de La
Bunyola y de Valencia, reforzando estas
restricciones e incrementando la vigilancia policial, de manera que el acceso a la

playa de El Prat o la visita a los espacios
naturales se realice sólo por la carretera
de la playa (B-203).
La ciudadanía de El Prat debe poder disfrutar de los caminos agrícolas con seguridad y tranquilidad

❧
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Família i
escola, un
tàndem
El programa “PRATfamílies”
coordina accions de
formació i reflexió entre
pares, mares i escola
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La formació de les famílies amb infants
en edat escolar és fonamental per a millorar la seva funció educativa i compensar les desigualtats socioeconòmiques.
El “PRATfamílies” és el programa municipal que coordina accions de formació
que, a través de diferents metodologies (conferències, tallers o teatre), promouen la reflexió conjunta de mares i
pares al voltant d’una temàtica concreta.
Més de 14 sessions
Durant aquest curs les famílies del Prat
han pogut assistir a més de 14 accions
de formació gratuïtes, organitzades en

Imatge de la jornada Tothom Educa.

col·laboració amb les AMPA de la ciutat.
El 12 de maig, la 5a Jornada Tothom Educa va cloure el curs. Enguany, la doctora
Cristina Brullet va presentar la ponència
“Família, escola i èxit escolar” i va guiar
un treball de grup.

Durant la jornada, les AMPA de les escoles Pompeu Fabra, Ramon Llull i del
Parc van presentar projectes destacats
com a bones pràctiques de foment de la
participació de les famílies en el procés
educatiu dels infants

❧

La Formació Professional al Prat,
variada i de qualitat
El curs vinent s’iniciaran dos nous cicles de grau superior a l’Institut Ribera
Baixa i una nova especialitat de PQPI-PTT a l’Institut Illa dels Banyols

El 21 de maig s’iniciava la preinscripció per
al curs 2012-13 dels ensenyaments de batxillerat, cicles formatius
de grau mitjà (CFGM)
i programes de qualificació professional
inicial (PQPI). El termini finalitza l’1 de juny.
Per als cicles formatius de grau superior
(CFGS) la preinscripció es pot fer fins al 8
de juny.
El curs vinent, la
Formació Professional al Prat consolidarà l’oferta posada
en marxa aquest
curs: CFGM de Cures
Auxiliars d’Infermeria
(seu 2 de l’Institut Ribera Baixa) i CFGS
d’Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (Institut Illa dels
Banyols).
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L’alumnat d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa podrà fer el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions per a Web
al mateix Ribera Baixa.

Agricultura
i informàtica
El curs vinent s’iniciaran dos CFGS de les
famílies informàtica i agrària al Ribera
Baixa.
D’una banda, el de Desenvolupament
d’Aplicacions per a Web, que capacitarà
per desenvolupar, implantar i mantenir
aplicacions web. Donat que al centre ja
es cursa el d’Administració de Sistemes
Informàtics en Xarxa, es podran obtenir
dos títols en tres anys gràcies a les correspondències entre tots dos cicles.
A la seu 2 es podrà cursar el cicle de
Paisatgisme i Medi Rural, que capacita

per desenvolupar projectes de jardins i
zones verdes i gestionar la producció de
plantes i la producció agrícola. La seva
durada serà de dos cursos acadèmics.
El Ribera Baixa serà un dels pocs instituts de Catalunya que disposi d’oferta
formativa dels tres nivells de FP (PQPI,
CFGM i CFGS) del sector de jardineria i
medi natural

❧

Més informació a l’apartat Viure / Educació del
web municipal www.elprat.cat

Nova especialitat
El curs vinent es podrà cursar
una nova especialitat de PQPIPTT a l’Illa dels Banyols: Auxiliar
de Reparació i Manteniment de
Vehicles Lleugers. Es consolida així
al centre tot l’itinerari dels tres
nivells de formació professional
de la família del transport i
manteniment de vehicles.
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Nova
temporada
de platja
Aparcament i accessos,
principals novetats

Aquesta temporada, la platja del Prat
comptarà amb diverses obres ja finalitzades per part d’Aena, com els nous
accessos o el nou aparcament per a 310
vehicles, al qual cal afegir el pàrquing
provisional i les places del passeig,
que en total sumen més de 1.500 places. A més, s’habilita una nova parada
d’autobús, davant l’entrada a la pineda
de Can Camins.
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Aportació de sorra
Durant el mes de maig s’ha fet l’aportació
anual de 100.000 metres cúbics de sorra
per part de l’Autoritat Portuària de Barcelona, per tal d’assegurar una bona quantitat i qualitat d’arena a la platja del Prat.
Quatre xiringuitos
Aquest any hi haurà un xiringuito més, ja
que als tres de l’any passat se n’ha sumat un
altre, situat a l’inici del passeig de la platja.
Nous horaris de pesca
Des del 16 de maig i fins al 15 de setembre, només es podrà pescar de nit, de 20 a
8 h, excepte en un tram de platja protegida, entre la desembocadura de la Ricarda i
del riu, on no es pot pescar mai

❧

Bandera
blava
La platja del Prat
gaudeix de bandera
blava, un distintiu
que se li va atorgar
per primera vegada
l’any passat i que
certifica que els
serveis, equipaments
i neteja estan en
el més alt nivell.
Al juny sabrem si
la platja renova
aquest distintiu.
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Formació per a petites
empreses i autònoms
Als tallers del club “El Prat emprèn”,
del Centre de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament del Prat

Una sessió de formació al Centre de Promoció Econòmica.

Amb l’objectiu d’oferir als comerços, autònoms, PIME i microempreses, així com a
les persones emprenedores del Prat, eines
per posar en marxa projectes empresarials i consolidar la seva activitat, el Centre
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
del Prat posa al seu abast diversos mitjans

per a adquirir i actualitzar coneixements i
la informació necessària per portar a bon
port els seus projectes.
El club “El Prat Emprèn” ha programat,
amb el suport de la Diputació de Barcelona, les següents activitats per als propers mesos:

PROMOURE L’ECONOMIA LOCAL

Amb aquest servei,
l’Ajuntament vol promoure
l’activitat econòmica del Prat,
estimulant l’aparició de noves
iniciatives emprenedores
CREAR I CONSOLIDAR PROJECTES

Els tallers serveixen tant
per iniciar nous projectes
empresarials com per
consolidar i millorar els
que ja estan en marxa

[ Cooperativa, empresa productiva i
democràtica. Adreçada a persones emprenedores amb inquietuds per a la creació d’una cooperativa o societat anònima
laboral.
[ Com fer l’estudi de mercat de la teva
idea. Indicadors tangibles per saber si
una idea empresarial és viable.
[ 10 formes d’augmentar el benefici.
Fer veure que, si ens ho proposem, hi
ha moltes possibilitats d’incrementar el
benefici.
[ Fiscalitat bàsica per a autònoms, pensada per a autònoms i microempreses
que desitgen interpretar millor els seus
comptes i prendre decisions de forma
més ordenada i segura.
Per a informació i inscripcions visiteu
el web www.economia.elprat.cat o el
Centre de Promoció Econòmica, carrer
de les Moreres, 48, tel. 934 786 878
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El Prat,
plató de
cinema
La ciutat recull els
beneficis econòmics
d’acollir el rodatge
de pel·lícules i anuncis

El Prat continua atraient rodatges de
pel·lícules i anuncis. Tant els espais naturals i agrícoles com les zones urbanes i industrials esdevenen platós molt interessants per als productors cinematogràfics,
per la privilegiada ubicació del nostre
municipi.
Durant 2011 es van fer al Prat 37 produccions audiovisuals, un 54% més que l’any
2010. L’Ajuntament entén aquest atractiu
com una oportunitat de negoci per a les
empreses i establiments de la ciutat.
El darrer cas ha estat la filmació, durant
el mes de maig, del llargmetratge Los últimos días, que s’estrenarà l’any vinent.

Càtering multitudinari a la pista Xavier Marcilla per als participants en el rodatge de “Los últimos días”.

Aquest rodatge ha deixat al Prat milers
d’euros en concepte de càterings, grues i
altres serveis, gràcies a les gestions realitzades des del programa municipal “El Prat
Film Office”, que promou el Prat com a localització on fer filmacions i sessions foto-

gràfiques, gestiona les peticions de les productores i negocia amb elles que part de la
despesa es faci mitjançant la contractació
d’empreses i serveis de la ciutat

❧

Vídeo a www.elprat.tv
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J

oan Colominas és un dels voluntaris
que formen part de Càritas, aquesta
entitat vinculada a l’Església catòlica
que vetlla per donar suport a diversos
grups en situació de precarietat o
exclusió social i que els ajuda en
la seva promoció social. Càritas,
juntament amb la Creu Roja, són les
ONG que col·laboren directament
amb el Punt Solidari, impulsat des
de l’Ajuntament de la ciutat.
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Joan Colominas
Coordinador de Càritas
a les parròquies del Prat

“A Càritas
ens sentim
ajudats per
l’Ajuntament”

Joan Colomines va néixer al carrer de Ferran
Puig, del Prat, fa 78 anys. Casat, amb tres fills
i quatre néts, dedica bona part del seu temps a
coordinar les tasques de recollida i de distribució
d’aliments que promou Càritas a la nostra ciutat.
Per què ets voluntari de Càritas?
Quan em vaig jubilar tenia 62 anys i mossèn Joan, de la parròquia de Sant Pere i Sant
Pau, em va demanar que formés part de Càritas i em dediqués a coordinar les tasques de
l’organització a la ciutat. Vaig creure que, ara
que tenia més temps, dedicar-lo a l’obra social,
a ajudar les persones que més ho necessiten,
era una bona manera d’ocupar els meus dies.
Vaig substituir Domingo Torquero.
Al Prat, quantes persones formen part de
Càritas?
Som 8 voluntaris, de més de 68 anys. Som gent
jubilada que es fa càrrec de totes les tasques.
No hi ha gent jove?
Doncs no, no hi ha manera d’involucrar la gent
més jove en el voluntariat cristià.
Què feu exactament, els voluntaris de
Càritas?
Fem la recollida d’aliments i de roba, i després
fem un repartiment setmanal. Cada dijous, a
la parròquia s’organitza aquesta distribució. A
més dels aliments i la roba, hi ha casos derivats dels assistents socials de l’Ajuntament,
que necessiten també resoldre la seva situació econòmica i d’habitatge, rebuts de serveis,
etc. En aquests casos, ajudem econòmicament
amb el que podem.
Com se sustenta Càritas?
Les persones, totes som voluntàries; i els diners els traiem de les almoines que els feligresos donen a l’Església.
Donen a l’abast per cobrir les necessitats
de les persones que ho necessiten?
Ara no, de cap manera. L’actual situació de crisi ha multiplicat per molt el nombre de persones que vénen a buscar aliments. És per això
que hem signat un conveni amb l’Ajuntament
per formar part del dispositiu del Punt Solidari que la institució està organitzant. Es tracta d’unir forces per donar el suport que ara
necessiten algunes persones de la nostra comunitat. Ens sentim molt contents d’aquesta
col·laboració, ja que els nostres recursos són
escassos, i a l’Ajuntament tenen l’estructura

professional i recursos pressupostaris per
poder-los destinar a aquestes necessitats. I,
sobretot, tenen la voluntat política de fer-ho.
Això és molt important.
Poc ens pensàvem, fa uns anys, que al Prat
hi hauria tantes famílies que necessitarien l’ajuda social per menjar!
I tant! Fins fa poc temps, al Prat teníem entre 36 i 39 famílies que venien cada setmana
a buscar menjar i roba. Ara són moltes més i
per això no tenim capacitat per fer-hi més...
Som gent gran que no podem atendre tanta
demanda. És per això que l’Ajuntament es fa
càrrec del banc d’aliments.
On s’ubicarà aquest banc d’aliments?
Hi haurà dos punts de recollida: el nostre habitual, a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau, i
l’altre, situat a l’antiga Escola del Parc, al Fondo d’en Peixo.
D’on trauran els aliments?
De la fundació Banc d’Aliments, a través de les
sol·licituds de Càritas i de la Creu Roja. També
dels programes d’ajuda alimentària de la Unió
Europea, dels recaptes propis i de la compra
directa d’aliments, a càrrec de l’Ajuntament.
Les persones que ho necessitin, què han
de fer?
Han d’anar primer a Serveis Socials de l’Ajuntament, on els ajudaran i els diran el que han
de fer i on han d’anar.
Quines són les teves expectatives?
Penso que funcionarà molt bé, perquè hi ha tot
un grup de persones voluntàries i de professionals entusiastes i amb molta capacitat, que
faran que això tiri endavant. L’única cosa que
em fa por és pensar que no puguem atendre
a tothom que li calgui. De vegades, quan vaig
al magatzem i veig que no hi ha res, se’m fa
un nus a l’estómac. No entenc res de tot això
que està passant. Trobo molt malament tota la
retallada que s’està fent en serveis socials. Tot
és una injustícia.
Hi ha més sensibilitat social?
Sí, s’han notat molt les ganes de col·laborar
de la ciutadania, de les entitats i d’algunes
empreses. Espero que la recollida d’aliments
dels dies 8 i 9 de juny sigui un èxit i que aconseguim omplir el rebost del Punt Solidari
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[ Dolors Pérez Vives ]

“Les persones que
vulguin ser ateses
en aquests punts de
distribució, han d’anar
primer a Serveis Socials
de l’Ajuntament, on
els ajudaran i els
diran el que han de
fer i on han d’anar”
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“Espero que la
recollida d’aliments
dels dies 8 i 9 de
juny sigui un èxit
i que aconseguim
omplir el rebost del
Punt Solidari”

“No entenc res de
tot això que està
passant. Trobo molt
malament tota la
retallada que s’està
fent en serveis socials.
Tot és una injustícia”
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flaix esports
CLUB BÀSQUET PRAT
Al tancament d’aquesta
edició de la revista el Club
Bàsquet Prat havia perdut
els dos primers partits de la
final d’ascens a LEB Or contra
l’Ourense. A www.elprat.cat
o a www.cbprat.net podeu
consultar el resultat final.

PATINATGE EN LÍNIA
El Patinòdrom del Complex
Esportiu Estruch va ser
la seu del Campionat de
Catalunya de Patinatge en
línia. El certamen va ser
organitzat conjuntament
pel Club Patí Cobra i
Pel Club Patí Delta.
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT

PEÑA SEVILLISTA DE EL PRAT

Al tancament d’aquesta edició de la revista, l’Associació
Esportiva Prat havia jugat el partit d’anada contra
l’Atlético Sanluqueño a Sanlúcar de Barrameda (Cadis).
A l’anada, empat a 0. Visiteu www.aeprat.com.

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido,
acompañado por los jugadores Frederic Kanoute y Jesús
Navas, inauguró oficialmente la Peña Sevillista de El
Prat, situada en la calle Prat. Vídeo en www.elprat.tv

flaix esports

TRIATLÓ

FUTBOL FEMENÍ

El Club Natació Triatló Prat ha organtizat una nova
edició del Memorial José Manuel Felipe Triatló
Ciutat del Prat. Enguany, el centre d’operacions
es va situar al Centre Municipal de Vela.

La Unificación Prat Femenina ha tancat la temporada
amb la classificació per a la disputa de la Copa Catalunya
femenina, després de segellar un bon campionat. El
futbol femení al Prat gaudeix de bona salut.
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BÀSQUET FEMENÍ
Després d’estar tota la temporada amb clares opcions d’ascens, el Club Bàsquet Prat Femení s’ha quedat finalment a les portes de
la glòria. Tot i això, ha rubricat una de les millors temporades del bàsquet femení a la nostra ciutat.
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