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El Pratijoc, que es fa cada any a l’Escola Jacint Verdaguer, és un dels elements tradicionals de les festes nadalenques al Prat.
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La Cia. Els Pastorets han representat enguany l’obra Nit de Reis.

Fotografies
d’algunes de les
activitats més
destacades de les
passades festes
nadalenques
al Prat.

Com cada 31 de desembre, l’Home dels Nassos es passeja per la ciutat.

Les festes de Nadal

ja han quedat enrere, però no pas en el record. El Pratijoc
ha estat un èxit, amb la participació de 3.200 infants i la implicació de més de 50 monitors i monitores
de sis entitats de lleure i d’altres associacions del Prat que l’han fet possible. El Pessebre Vivent i el
de la plaça de la Vila, el Caga Tió, l’Home dels Nassos, els Pastorets o
3.200 INFANTS AL PRATIJOC
els carters reials són algunes de les activitats destacades del Nadal
pratenc. A l’auditori del Cèntric hem gaudit de 3 concerts amb marcat Un total de 3.200 nens
caràcter nadalenc: els de la Coral Lo Llobregat de les Flors, l’Orquestra i nenes del Prat han
passat pel Pratijoc,
de Cambra Catalana i la Banda de l’Associació Musical del Prat.
dinamitzat per més de
I aquest any hem pogut visitar per primera vegada el Garatge
50 monitors i monitores
Reial, on es preparen les carrosses dels Reis d’Orient

❧

EL PRAT
Escolars de la ciutat visiten cada any el pessebre de la pl. de la Vila, i al vestíbul de l’ajuntament se’ls explica un conte.

5

febrer

La cavalcada dels Reis d’Orient és un dels esdeveniments més esperats per la canalla de la ciutat.
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L’
Al Prat, aquest any hem de
tornar a parlar d’un
pressupost on prevalen les
accions dirigides
principalment a l’atenció a
les persones que es troben
en situacions precàries i a les
polítiques d’ajut a l’ocupació.

exercici de distribuir en diferents partides el pressupost municipal és la tasca amb més càrrega ideològica que
es fa anualment a l’Ajuntament. És el moment d’ordenar les prioritats de l’equip que governa i d’atorgar a
cadascuna d’aquestes prioritats els recursos que es creuen necessaris per poder fer factibles les polítiques
concretes que repercutiran, en la ciutadania. Al Prat, aquest any hem de tornar a parlar d’un pressupost on
prevalen les accions dirigides principalment a l’atenció a les persones que es troben en situacions precàries i
a les polítiques d’ajut a l’ocupació.
Des de l’Ajuntament s’estan aportant molts recursos: diners, professionals, serveis, equipaments..., perquè
tots els ciutadans del Prat visquin amb dignitat. Estem treballant en estratègies que lluiten contra la crisi i els
seus efectes, estem intentant prevenir situacions que porten persones i famílies a circumstàncies límit. Ho fem
des d’accions quasi invisibles per a la majoria. Treballem amb els desnonats o en risc de ser-ho, amb els que
en aquests moments tenen dificultat per comprar menjar, amb entitats socials, amb les escoles, amb els joves
que intenten emprendre projectes i amb els que necessiten una oportunitat per formar-se. No volem oblidar
la festa; malgrat que hem reduït els diners que s’hi destinen, reivindiquem el dret a divertir-se com una part
saludable de la vida de les persones.
La cohesió social ajuda al nostre benestar, i no la podem garantir si entre tots no construïm dia a dia una
comunitat de ciutadania cívica, participativa i solidària. La ciutadania del Prat, avui, en gran part, ja ho és,
encara que no volem ni podem abaixar la guàrdia. Ara, més que mai, tots i totes hem de pensar en el projecte
col·lectiu. El Prat és una comunitat que, tot i les dificultats, està ben cohesionada.

La cohesió social no és una
casualitat

Lluís Tejedor
L’alcalde

E

En El Prat, este año tenemos
que volver a hablar de un
presupuesto donde priman las
acciones dirigidas
principalmente a la atención
a las personas que se
encuentran en situaciones
precarias y a las políticas de
ayuda al empleo.

l ejercicio de distribuir en diferentes partidas el presupuesto municipal es la tarea con más carga ideológica
que se hace anualmente en el Ayuntamiento. Es el momento de ordenar las prioridades del equipo que gobierna y otorgar a cada una de ellas los recursos que se creen necesarios para poder hacer factibles las políticas
concretas que repercutirán, en la ciudadanía. En El Prat, este año tenemos que volver a hablar de un presupuesto donde priman las acciones dirigidas principalmente a la atención a las personas que se encuentran en
situaciones precarias y a las políticas de ayuda al empleo.
Desde el Ayuntamiento se están aportando muchos recursos: dinero, profesionales, servicios, equipamientos… para que todos los ciudadanos de El Prat vivan con dignidad. Estamos trabajando en estrategias que
luchan contra la crisis y sus efectos, estamos intentando prevenir situaciones que llevan a personas y familias
a circunstancias límites. Lo hacemos desde acciones casi invisibles para la mayoría. Trabajamos con los desahuciados o en riesgo de serlo, con los que en este momento tienen dificultad para comprar comida, con entidades sociales, con las escuelas, con los jóvenes que intentan emprender proyectos y con los que necesitan
una oportunidad para formarse. No queremos olvidar la fiesta, a pesar de reducir sus gastos, y reivindicamos
el derecho a divertirse como una parte saludable de la vida de las personas.
La cohesión social ayuda a nuestro bienestar, y no la podemos garantizar si entre todos no construimos día a
día una comunidad de ciudadanía cívica, participativa y solidaria. El Prat, hoy, en gran parte, ya lo es, aunque
no queremos ni podemos bajar la guardia. Ahora, más que nunca, todos y todas debemos pensar en el proyecto colectivo. El Prat es una comunidad que, pese a las dificultades, está bien cohesionada.
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2013

Pressupostos de l’Ajuntament
i de les empreses municipals
EL PRAT
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Ordinari

Inversions

Total

74.832.442

3.695.662

78.528.104

[ Aigües del Prat, SA

7.627.014

1.980.340

9.607.354

[ Prat Espais, SLU

2.181.258

6.504.950

8.686.208

[ Ajuntament		

[ Prat Comunicació, SL

691.854

691.854

De cada 100 € del pressupost per a 2013, se’n destinaran:

10 €
18 €

8€ 7€

Serveis a les persones

1€

Via pública, manteniment i medi ambient

32 €

Obres i projectes de ciutat
Serveis generals

24 €

Seguretat ciutadana
Despeses de pagament de deute
Comunicació (ràdio, web, elprat.tv…)

Les 4 claus
[1]
El pressupost per a 2013
creix un 6,3% respecte del de
l’any passat, amb una atenció
especial al manteniment
dels serveis a les persones.

[2]
Les àrees de Serveis Socials
i de Promoció Econòmica
(lluita contra l’atur) són
un any més les que més
creixen, fet que indica
quines són les prioritats
polítiques de l’equip de
govern de l’Ajuntament.

[3]
Gràcies a la sòlida base
fiscal del Prat, l’Ajuntament
podrà mantenir la quantitat
i qualitat dels serveis que
presta a la ciutadania.

[4]
L’Ajuntament està
aconseguint reduir
de manera important
l’endeutament a través
de l’amortització dels
crèdits contrets.

El pressupost
de 2013,
una eina contra
la crisi i l’exclusió
social

E

l Ple Municipal va aprovar el passat 19
de desembre el pressupost municipal
(Ajuntament i empreses municipals) per
a 2013, que suma una xifra de 96 milions
d’euros, un 6,3% més que el pressupost
de l’any 2012. L’aprovació va comptar
amb els vots a favor dels grups que formen l’equip de govern, ICV-EUiA i PSC, i
els contraris del PP i CiU.
Aquest és un pressupost que conté en
les seves partides un fort component de
cohesió social, destacant la priorització
de les àrees de serveis a les persones i
totes les despeses que directament o
indirecta estan vinculades a la crisi. Tot

això, en un context de manteniment
dels serveis a la ciutadania i de la plantilla municipal.
Es manté la qualitat i
quantitat dels serveis
Allò que no són inversions és l’anomenat
pressupost ordinari, que es manté pràcticament igual que al 2012, de manera
que, malgrat la profunda crisi econòmica general, l’Ajuntament mantindrà
la quantitat i qualitat dels serveis que
presta a la ciutadania.
Això és possible, en bona mesura, gràcies a la sòlida base fiscal de l’Ajuntament
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2013
del Prat, que rep les aportacions més importants de l’IBI (Impost de Béns Immobles). Val a dir que el pes fonamental de
la imposició municipal al Prat és la vinculada al teixit de la mitjana i gran indústria
local i al port i l’aeroport.
Aquests ingressos, que fins i tot es preuveu que augmentin lleugerament respecte d’anys anteriors, permetran que la
situació econòmica de l’Ajuntament del

PRINCIPALES INVERSIONES
Pl. Catalunya >>
Fase final de la urbanización de la
plaza de Catalunya y construcción del
aparcamiento municipal subterráneo.

Centre Cultural El Remolar
Reforma para ubicar en la segunda
planta el Centre de Normalització
Lingüística y un casal para personas
mayores, y en la tercera planta
la Escola d’Arts del Prat.

EL PRAT
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La Capsa
Rehabilitación para adecuarla a un
programa funcional con nuevas
instalaciones. Se dedicará principalmente
a conciertos, ensayos, grabación y
enseñanza de música moderna.

Centre Cultural Torre Balcells >>
Tras la reforma de la fachada (año
2005) y la instalación de un ascensor
en el 2010, se somete a un proyecto
integral de rehabilitación interior para
acoger la Escuela Municipal de Música.

Otras inversiones
El presupuesto también prevé la
reurbanización y ordenación de los
servicios de la calle Reus; la restitución
de la urbanización de la plaza Joan
García Prieto (delante de La Capsa); la
ampliación de la pl. Pau Casals con la
parte municipal del solar situado detrás
de la churrería; el cubrimiento parcial de
los alcorques de los árboles en la calle
Lleida; la instalación de placas solares
térmicas en el CEM Sagnier, entre otras.

Podeu consultar el contingut
complet del presssupost a l’apartat
Ajuntament / Pressupost del web
municipal www.elprat.cat

Prat es pugui considerar com a correcta,
dins el context general de les administracions públiques, que és força precari.
Serveis Socials i mesures
per combatre l’atur
El pressupost de 2013 rebaixa les partides
de despesa en els capítols que es consideren menys prioritaris i els incrementa
substancialment en aquells que es consi-

deren essencials per fer front a l’embat de
la crisi entre la nostra població.
Així, les regidories de Serveis Socials i
de Promoció Econòmica són les que experimenten un increment de la despesa
més important.
En el cas del Serveis Socials, l’increment
se suma al dels anys anteriors, quan els
pressupostos ja tenien un fort component social. I pel que fa a Promoció

Econòmica, que és l’apartat que en
termes relatius creix més, l’Ajuntament
posarà en marxa un pla extraordinari de lluita contra la crisi per estimular
l’ocupació i que inclourà mesures com
incentivar les empreses perquè contractin aturats i aturades de la ciutat, ajuts
als autònoms i també la contractació directa de treballadors i treballadores mitjançant el reforç dels plans d’ocupació.
En el proper número d’aquesta revista tractarem amb profunditat l’abast
d’aquest pla municipal de lluita contra
la crisi.

Reducció de
l’endeutament
L’amortització del deute juntament amb
la no sol·licitud de nous préstecs poden
pemetre ajustar-se, i possiblement superar, el compromís acordat en el Pla
d’Actuació Municipal que era la reducció
de l’endeutament en un 25% al llarg de la
legislatura. Aquesta minoració de la càrrega financera permet a l’Ajuntament ampliar el seu marge de maniobra en aquest
sentit i, concretament aquest any, poder
assumir l’apujada de l’IVA, sense que hi
hagi impacte en la resta de partides

Voluntària
del Punt
Solidari, servei
de distribució
d’aliments
a persones
necessitades
gestionat
pels Serveis
Socials de
l’Ajuntament.

❧

Plan local contra la crisis y para estimular la creación de empleo
El Ayuntamiento de El Prat desplegará durante este año un plan local de lucha contra la crisis con medidas para fomentar el
empleo y la reactivación de la actividad
económica. La dotación de este proyecto
es de 1 millón de euros, que se añadirán a
los presupuestos municipales destinados
a la acción social, que, a su vez, han experimentado importantes incrementos los
últimos años.
Este plan de fomento a la creación de
empleo, algunas de cuyas actuaciones
ya han comenzado, tiene dos vertientes.
Por un lado, el Ayuntamiento impulsará
planes propios y directos de empleo, y,
por primera vez, se articularán otras actuaciones de estímulo económico, como
ayudas a las empresas locales para las
contrataciones de personas de El Prat,
subvenciones a quienes inicien proyectos
de autoempleo, etc.
A todo esto hay que añadir que la Generalitat ha concedido al Ayuntamiento
de El Prat todos los programas activos de
empleo que se han solicitado en la actual
convocatoria. Este es un caso singular, ya
que la mayoría de ayuntamientos han
renunciado a pedir estas ayudas o bien
han solicitado muy pocas, ya que su aceptación implica que el consistorio debe financiar una buena parte de ellas. Además,
la Generalitat suele ingresar su aportación
económica con mucho retraso. El Ayuntamiento de El Prat asumirá todas estas
condiciones y los costes que de ello se derivan, con el objetivo de poner en marcha
el mayor número de actuaciones activas
de estímulo al empleo

❧
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“Prioritzem els serveis socials
i la lluita contra l’atur”
Entrevista a Rafael Duarte, portaveu d’ICV-EUIA i tinent d’alcalde d’Alcaldia,
Serveis Centrals i Economia; i a Juan Pedro Pérez Castro, portaveu
del PSC i tinent d’alcalde d’Espai Públic i Projectes Urbans
Amb motiu de l’aprovació
del pressupost municipal,
Rafael Duarte i Juan Pedro
Pérez Castro van concedir
una entrevista a l’emissora
municipal El Prat Ràdio (91.6
FM), que podeu escoltar
completa a l’apartat Ajuntament / Pressupost del web
municipal www.elprat.cat.
D’on provenen els ingressos de l’Ajuntament que
conformen el pressupost
per a 2013?
R. D.: Gairebé dos terços
dels impostos i la resta de
transferències, de l’Estat i de
serveis que prestem. I dels
impostos, la majoria, de l’IBI
(Impots de Béns Immobles,
l’antiga contribució), més
de la meitat del qual prové
del port i l’aeroport. Aquest José David Muñoz entrevista Rafael Duarte i Juan Pedro Pérez Castro als estudis d’El Prat Ràdio (91.6 FM).
és el nostre tret diferencial,
una base fiscal molt forta
amb la crisi: els àmbits de Serveis Soque fa que la crisi ens afecti menys que
DOS ÀMBITS BÀSICS
cials i de Promoció Econòmica (polítia altres administracions.
“Els àmbits de Serveis Socials
ques contra l’atur). En els darrers tres
i de Promoció Econòmica
pressupostos, aquests dos àmbits no
I a què es destinen les despeses?
(polítiques contra l’atur) són
han deixat de créixer. I en canvi reduïm
R. D.: La partida més important és per
els que més creixen perquè
en àmbits menys essencials com la Fesal personal municipal, unes 800 persoes consideren prioritaris”
ta Major o la Cavalcada dels Reis. També
nes, i per al personal de les empreses
hem reduït molt l’endeutament, de maque presten serveis municipals (neteja,
BASE FISCAL FORTA
nera que cada vegada paguem menys
residus, manteniment...), que són 500
“El tret diferencial de
d’amortització d’interessos de crèdits.
persones més. Aquestes 1.300 persol’Ajuntament del Prat és la
Tampoc cobrim les baixes de personal
nes presten serveis directes a la ciutaseva forta base fiscal, amb
per jubilació.
dania, uns serveis que volem mantenir
un IBI molt elevat provinent
tot i reduir-ne la despesa i amb més
del port i de l’aeroport”
J. P. P. C.: La gràcia d’aquest pressuausteritat, i alhora prioritzant els serpost és que, sense haver de prescindir
veis fonamentals.
de cap servei ni prestació, ni havent
mentar l’endeutament. D’altra banda,
d’augmentar la pressió fiscal, podem fer
les inversions també generen activitat
Quins serien aquests serveis fonaun esforç inversor considerable, i a més
econòmica al carrer, a través de la conmentals a què es refereix?
sense haver de demanar crèdit ni incretractació d’obres
R. D.: Aquells que tenen més a veure

❧
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Jordi Gili i Farrés

Juan Pedro Pérez Castro

Cal més rigor en la
despesa pública

Al servei de les persones

Amb els vots de l’equip de govern, es va aprovar
el pressupost per a aquest 2013. CiU no hi vàrem donar
suport perquè, si bé compartim aspectes relacionats
amb serveis socials i promoció econòmica, entenem que
l’Ajuntament pot fer molt més en aquests àmbits. Tampoc
compartim la forma de distribuir l’apartat d’inversions.
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Ens hem parat a pensar alguna vegada la quantitat de
milions que hem malbaratat al nostre poble els darrers trenta
anys? La majoria dels nous equipaments o ens queden curts
al poc de posar-los en marxa, o tenen greus deficiències, o al
cap de quatre dies els tornem a modificar com si res. Quantes
vegades s’han modificat la plaça de la Constitució, la plaça
Catalunya, la carretera de la Marina? La Capsa, quant temps
porta tancada? A la Torre Balcells, quantes reformes s’hi han fet?
I ara tornem-hi: a desfer el que s’ha fet per a l’Escola de Música.
En el camp esportiu convindrem que no disposem
ni d’un pavelló, ni d’un camp de futbol del nivell dels primers
equips de la ciutat. Recordem, si no, les improvisacions que
es van haver de fer la passada temporada. Quin va ser el cost,
sense comptar que es varen polir un tros de carrer, dels nous
vestuaris amb les plaques solars i tot plegat del Fondo d’en
Peixo, per quatre dies que es varen utilitzar? Cal exigir a l’equip
de govern més rigor en les inversions i obres que es fan.
Coincidint amb la finalització del contracte d’explotació
del cafè de l’Artesà, s’emprendran unes obres de reparació
del teulat i consolidació d’aquesta part de l’edifici. Des de CiU
sempre hem defensat la recuperació del conjunt de l’Artesà i
ens hauria agradat que d’una vegada s’emprengués el procés
de recuperació total, però celebrem que almenys aquesta
part es regeneri, que bona falta li fa. Per fer aquesta obra,
proposarem al Ple que es contractin persones aturades del
Prat que facin aquestes obres de sanejament i rehabilitació.
www.ciuelprat.cat

En el passat ple del mes de desembre, l’Ajuntament
va aprovar el seu pressupost per a l’any 2013. Es tracta d’un
pressupost de continuïtat i de contenció, però que posa
l’accent en la lluita contra la crisi. Gràcies a una bona base
fiscal i a una eficient gestió dels recursos, l’Ajuntament podrà,
sense incrementar els impostos municipals a les famílies ni
haver de suprimir o reduir serveis, continuar treballant per
millorar la ciutat i la qualitat de vida de la gent que hi viu.
Amb l’horitzó d’acomplir els compromisos
que vàrem adquirir amb l’elaboració del Pla d’Actuació
Municipal, podrem mantenir un nivell inversor que, a més de
millorar els espais públics i els equipaments de la ciutat, ens
permetrà contribuir a la generació d’ocupació a través de
la licitació d’obres. Però, sobretot, l’esforç de l’Ajuntament
anirà encaminat a lluitar contra la crisi. Les partides
pressupostàries destinades als serveis socials i a la promoció
econòmica creixen d’una manera molt important, per intentar
esmorteir els efectes que l’atur, la contracció de l’economia,
les pujades de preus i les polítiques conservadores
d’austeritat tenen sobre les famílies de la ciutat.
En aquest sentit, cal fer menció especial al Pla
Extraordinari de Mesures Contra la Crisi que apareix
al pressupost, un pla dotat amb un milió d’euros que
té l’objectiu d’ajudar a la reactivació de l’economia,
estimulant la contractació i facilitant a les empreses el
desenvolupament de la seva activitat a la ciutat.
Una de les decisions més polítiques
que pot prendre un govern, aquella en la qual es
posen de manifest els seus principis i les seves
prioritats, és l’elaboració del seu pressupost. I així
és com entenem els socialistes el pressupost de
l’Ajuntament del Prat: al servei de les persones.
@PerezJP_

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Sobre la alternancia, el
cambio y la renovación
Cuando una persona lleva tantos años en la misma
responsabilidad tiende a adoptar malas costumbres. El caso de
nuestro alcalde es un claro ejemplo. Este mes cumplirá 31 años
consecutivos al frente de la alcaldía, un fenómeno paranormal que
no ocurre en ninguna administración democrática del mundo.
La alternancia, la variación y el cambio deberían ser
una obligación democrática en las instituciones públicas. Entiendo
que en ICV de El Prat no haya mucha gente capacitada para asumir
la “vara de mando”, pero deberían hacer un esfuerzo en clave
interna para impulsar una renovación política que oxigene nuestro
consistorio.
Limitar a la mínima expresión el debate con los partidos
de la oposición, la utilización absolutamente partidista de los medios
de comunicación locales, aplicar por sistema el rodillo que le otorga
el pacto con los siempre dóciles socialistas, y utilizar el presupuesto
municipal para seguir “comprando” voluntades y alimentando
estómagos agradecidos, no son buenas prácticas políticas.
La falta de alternancia, además de limitar la
transparencia, afecta al proyecto de desarrollo de una ciudad.
Después de tantos años, el esquema de ciudad de nuestro perenne
alcalde está más que agotado. El Prat necesita apostar por savia
nueva, por nuevas ideas y por nuevos proyectos. La alternancia
es precisamente una de las diferencias entre las dictaduras y las
democracias.

Rafael Duarte Molina

Pressupost municipal 2013
Cada any, el Ple de l’Ajuntament aprova el pressupost,
que és el document on figuren les prioritats i els objectius amb
els recursos econòmics que s’assignen a cada servei, i en el qual
es fa palesa la importància que l’equip de govern atorga a cada
àmbit d’actuació. En el cas de l’Ajuntament del Prat, malgrat els
condicionaments normatius que el Govern central ha exigit a
totes les administracions, com ara, objectiu d’estabilitat, sostre de
despesa, capacitat de finançament, etc, hem de dir que no han
influït directament en l’elaboració de les previsions per a aquest any.
I és que, malgrat el context econòmic i financer, els
ingressos procedents de l’IBI (impost sobre béns immobles de
característiques especials), bàsicament del port i l’aeroport, ens
permeten no traslladar la crisi a la pressió fiscal, d’una banda,
i de l’altra, la contenció de la despesa ordinària, tot i l’apujada
de l’IVA, alliberar recursos per a actuacions que considerem
prioritàries. Així, la despesa que s’incrementa es troba a l’Àrea
d’Acció Social, amb l’augment de les partides dels Serveis Socials
municipals destinades a combatre les situacions de dificultat
sobrevingudes per la crisi, i la dotació d’1 milió d’euros a l’Àrea
de Promoció Econòmica per al Pla d’ocupació extraordinari amb
l’objectiu de posar en marxa diferents línies d’actuació, com ajudes
a la contractació per part d’empreses de la ciutat, subvencions als
emprenedors locals o altres mesures per estimular l’ocupació.

Treinta y un años consecutivos al frente de la alcaldía son
demasiados años. Aquí está todo muy estancando, apalancado y
tristemente adormecido. Estas líneas no son un ataque personal
contra el alcalde. Simplemente quiero recordarle que muchos
pensamos que su ciclo ha caducado y que no debería gobernar un
ayuntamiento del siglo XXI como un cortijo del siglo XIX. Por suerte,
aún quedamos algunos que nos atrevemos a decir lo que pensamos.

El pressupost presenta unes xifres que, en definitiva,
ens han de permetre lluitar contra la crisi i l’exclusió social amb
accions i serveis de suport a les persones que més ho necessiten.
Les dades del mes de desembre al Prat indiquen que hi ha un
17,5% d’atur, quasi sis mil persones. El rigor i la prudència amb
els quals s’han confeccionat els pressupostos aquests últims
anys ens donen ara la possibilitat de prioritzar i defensar els
serveis que més necessita la nostra ciutadania, alhora que la
viabilitat financera de l’Ajuntament ens permet no acudir a
l’endeutament i anar executant obres importants per a la ciutat.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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vida pratenca
ANELLAMENT D’OCELLS
El Consorci dels Espais
Naturals del Delta
del Llobregat
(www.deltallogregat.cat)
organitza activitats de
divulgació i descoberta al
llarg de l’any. Una de les més
atractives és l’observació
de l’anellament científic
d’ocells, una eina de gestió
dels espais naturals que
permet conèixer l’evolució
de les poblacions d’aus
i les seves migracions.

NOVA PROGRAMACIÓ DE LA PORTA
DEL DELTA
Ja podeu consultar i
descarregar-vos del web
www.portadeldelta.cat
totes les activitats que es
portaran a terme del gener
al març als espais naturals
i a la ciutat: activitats
familiars, exposicions,
itineraris, xerrades,
cursos i gastronomia. El
Prat és sorprenent!

EL PRAT
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DESBROSSAMENT DE CAN CAMINS
La pineda litoral de Can
Camins, a la platja del Prat,
ha estat sotmesa a una
neteja per reduir-ne el risc
d’incendi. La matèria vegetal
generada amb aquesta
actuació s’ha portat a una
planta de compostatge.

vida pratenca

NOU MARÇ GASTRONÒMIC

BANCS CAMÍ DEL SORRAL

Després de l’èxit del QuintoTapa, l’Associació de
Gastronomia i Turisme (AGT) impulsa les Jornades
Gastronòmiques, de l’1 al 31 de març, que converteixen
en protagonistes el pota blava i la carxofa Prat,
productes estrella del Parc Agrari del Baix Llobregat.

L’Ajuntament ha instal·lat al camí del Sorral, al costat del
riu, cinc bancs tipus “Relaja”, dissenyats per l’empresa
pratenca Nutcreatives. Aquests bancs aprofiten residus
de marbre i fusta certificada, i han estat construïts per
l’empresa pratenca d’inserció laboral SAÓ Reformes.

EL PRAT
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febrer

SORRA PLATJA

“CADA MES LA BIBLIO FA TALLERS”
Aquest és el nom dels tallers infantils que organitza
mensualment la Biblioteca Antonio Martín, al Cèntric.
A la foto, taller “El pirata cenyut”, consistent en la
construcció d’un pirata a partir d’un tub de cartró.

Aquest mes de gener s’ha fet l’abocament de 100.000
metres cúbics de sorra a la platja del Prat. Com cada
any, la sorra, de bona qualitat, prové de la zona de
Port Ginesta (Sitges), a l’extrem sud del litoral del
delta del Llobregat. Aquesta aportació anual de sorra
correspon a l’acord entre l’Ajuntament del Prat i
l’Autoritat Portuària de Barcelona com a compensació
per la regressió de la costa pratenca provocada per les
noves dàrsenes portuàries. Vídeo a www.elprat.tv

13

TREBALLAR A EUROPA

El 12 de febrer El Lloro ofereix
als i les joves un monogràfic
sobre com buscar i trobar
feina, en especial a Europa

ORIENTACIÓ ACADÈMICA

El Lloro fa molta incidència
en l’orientació acadèmica del
jovent, tot ajudant-lo a decidir
què, com i per a què estudiar

DONEU IDEES

Si teniu cap proposta o
suggeriment sobre l’oferta
formativa d’El Lloro, adreceuvos a lloro@joves.prat.cat

Imatge d’una de les sessions formatives organitzades per El Lloro, servei de joventut del Prat.

EL PRAT
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El Lloro adapta l’oferta
formativa a la joventut
L’objectiu dels cursos i tallers és facilitar als i les joves del Prat eines
útils per al seu progrés personal i professional i la seva autonomia

L’oferta formativa d’El Lloro va prenent força trimestre rere trimestre, tot
basant-se en oferir al jovent de la ciutat
cursos i tallers en habilitats tant personals com lúdiques. L’objectiu és adaptar
cada cop més la programació a la realitat juvenil del Prat i facilitar als i les joves
una oferta formativa que els resulti útil.

gràfic sobre com buscar i trobar feina, en
especial a països europeus.
Estudiar
Pel que fa als temes relacionats amb
l’educació, i fruit del treball amb els ins-

Trobar feina

Cap suggeriment?

El Lloro fa especial èmfasi en l’ocupabilitat dels i les joves. Per això, a cada programació es proposa una oferta específica
per a la recerca de feina. Així, a banda del
Cicle Ocupa’t en habilitats per treballar,
el 12 de febrer l’assessora de mobilitat
internacional d’El Lloro oferirà un mono-

L’oferta formativa d’El Lloro està
oberta a idees i suggeriments.
Si us cal més informació o voleu
fer propostes, adreceu-vos a
lloro@joves.prat.cat i
a www.joves.prat.cat.

tituts d’educació secundària de la ciutat,
s’ha programat un taller sobre com preparar l’exposició del Treball de Recerca, i
xerrades d’orientació acadèmica: el ‘Saló
de l’Ensenyament’ i ‘Què, com i per a què
estudiar?’
Idiomes i pensament
positiu
Altres propostes del servei municipal
de joventut El Lloro per a aquest trimestre són: un grup de conversa inicial en anglès, dirigit a joves d’entre
20 i 30 anys; cursos d’italià; un taller
d’autoconeixement i autoestima basat
en el pensament positiu, i un taller de
reutilització de roba vella

❧

Tota la informació sobre les activitats a

www.elprat.cat
Número 187. Febrer 2013

Multisales d’art (1)

Sota aquest títol es presenten tres petites exposicions sorgides de la convocatòria / UNZIP 2013

Centre d’Art Torre Muntadas. Del 15 de febrer a l’1 d’abril
Inauguració: Divendres 15, a les 20 h

(Sala 1)

(Sala 2)

(Sala 3)

jaume.tv

David Mutiloa

Fotografies, vídeo i objectes que registren
una acció que pren com a referència un ofici
que consisteix en avaluar la qualitat d’un
servei des de l’anonimat.

Instal·lació que planteja relacions polítiques,
econòmiques i socials de la cultura a partir
del paper del disseny i l’arquitectura, amb
motiu de l’exposició universal de Montreal
l’any 1967 (Expo67)

Vanessa Junqué i
Lucía Colinas

Mystery Guest. Passatger
sense vol

EXPO67

Personal Assustant
Una administrativa que treballa en unes oficines
situades en un luxós edifici és la protagonista
d’un seguit d’esquetxos absurds, irònics i amb
una velada crítica social.

Cia. de dansa Mar Gómez

For Ever and a day
Quan l’amor és infinit, fins i tot l’eternitat pot semblar molt breu:
els enamorats sempre desitjaran sumar un dia més.
A l’espectacle es convida al públic a exercir d’observador
indiscret de la desnaturalitzada vida íntima d’una parella.
Es presenta una historia que furga en un món privat ple de
contradiccions on la convivència es planteja com un segrest
voluntari en què mai se sap qui segresta a qui.

Teatre Modern. Dissabte 23, a les 21 h i
diumenge 24, a les 19 h. Entrada: 12 €
Diumenge 24: Col·loqui amb membres de la companyia, en
		

acabar l’espectacle.

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

Porta l’agenda cultural al mòbil!
No et perdis cap activitat!
http://m.agendacultural.elprat.cat

Del 7 al 13 de febrer
Vegeu tota la informació a
www.elprat.cat

arnaval. La Supèrbia

Dijous Gras

A la pl. de la Supèrbia (antiga
pl. de Pau Casals).
A partir de les 17 h, Inflables
per a la canalla i Taller de
maquillatge
Truitada Popular i Concurs
de Truites (premis a
les 3 millors truites
categoria adults i
premis sorpresa per
a tots i totes les
participants en la
categoria infantil)
A les 18 h, Primera Processó del Ninot de
Carnestoltes i la cort dels set pecats capitals,
Recorregut: sortida de la pl. de la Pau Casals,
c. Coronel Sanfeliu, c. Lleida, ctra. Marina i av. Verge
de Montserrat
A les 19.30 h, arribada de la processó a la
pl. de la Supèrbia i actuació de la Banda de
l’Associació Musical del Prat i del grup Tun Tum
Prat. A continuació, Inauguració oficial de la
plaça, Gran Pregó d’inici del Carnaval amb Sa
Majestat Carnestoltes i lliurament de premis del
concurs de truites.

Divendres de Carnaval

Carnaval al Mercat: El Circ
Mercat pl. de la Vila. De 8 a 20 h,
Contes, còmics i personatges literaris
Rua de la Comunitat Educativa, col·lectius i veïns
i veïnes del barri de Sant Cosme
Carrers i places de Sant Cosme. A les 10 h
Xirigotes Potablava amb Los Pichula, eehhh!!!
L’Artesà. A les 24 h

Dissabte de Carnaval
Carnaval al Mercat: El Circ
Mercat pl. de la Vila. De 8 a 20 h

Conèixer món

L ectura

Anne Holt

Lo que esconden las nubes
oscuras
La reconeguda escriptora i
política noruega de novel·les
policíaques ens presenta la seva darrera novel·la.
El seu debut com a novel·lista va ser al 1993
amb Blind Gudinne. Les seves novel·les han estat
publicades en més de 25 països i l’han convertit en
un dels referents de la novel·la escandinava actual.

Cèntric Espai Cultural
Dimarts 5, a les 19 h
Aquest acte també es podrà veure en directe
per streaming a través de
www.livestream.com/elpratcultura

Dimecres de Cendra
Dia de la Sardina

Els PicaCrestes ballen la Dansa del
Carnestoltes del Prat
Inici a les 11.30 h, a la pl. de la Vila
L’hora del conte: Carnestoltes del món,
amb Laura Tamayo
Biblioteca Antonio Martín. A les 12 h

Rua Infantil

Inici a les 17.30 h, Recorregut: c. Lleida,
c. Coronel Sanfeliu, av. Verge de Montserrat,
c. Frederic Soler, c. Ferran Puig i pl. de la Vila
A les 18 h, arribada a la pl. de la Vila, Sarau
de les Autoritats Locals del Carnaval, actuació
de la cia. La Puça i entrega de premis

Rua d’Adults

Inici a les 19 h, Recorregut: av. Remolar amb
l’av. Apel·les Mestres, av. Verge de Montserrat,
c. Frederic Soler, c. Ferran Puig i la pl. de la Vila
A les 20.30 h, Sarau de les Autoritats Locals
del Carnaval. Exhibició de les comparses de
Carnaval i lliurament de premis
A continuació, Dancing carnavaler amb DJ
Supèrbia fins que el cos rebenti!!

Al Centre Cívic Jardins de la Pau
A les 17.30 h, Recepció de ploraneres i
ploraners
A les 18 h, Inici de la Processó de Sa
Majestat Carnestoltes. Nens i nenes, veniu
amb les vostres arengades i acompanyeu el rei
Carnestoltes en el seu darrer viatge!! Ciutadans
i ciutadanes! Porteu les vostres ofrenes!!
Recorregut: pl. Blanes, c. Frederic Soler i
c. Ferran Puig, fins a la pl. de la Vila.
A la pl. de la Vila
A les 18.30 h, Ball amb la Tresca i la
Verdesca i Sardinada popular
A les 19.30 h, Lectura dels condols més
originals i Testament de Sa Majestat
Carnestoltes. A continuació, Encesa de la
foguera de Quaresma

Condols virtuals

Ball infantil. Quin sarau! amb Xarop de Canya
Pl. de la Vila. A les 12 h

Feu-nos arribar els vostres condols per la
mort del Rei Carnestoltes! El més original serà
premiat! Teniu temps fins a la Vetlla (dimarts),
abans de les 18 h: per mail a
cultura@elprat.cat, publicant-los al facebook
del Carnaval o via twitter amb #Condols i
#Carnavaldelprat

Dilluns de Carnaval

Imatges #Carnavaldelprat

Dimarts de Carnaval

No sigueu superbs i seguiu
el Carnaval a la Xarxa
http://carnaval.elprat.cat

Diumenge de Carnaval

Ball i festa de Carnestoltes per a la gent gran
Equipament Cívic Delta del Llobregat
A les 16.30 h
Tarda de tallers
Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa
A les 17.30 h

Sigueu superbs i demostreu les vostres
habilitats fotogràfiques via instagr.am,
compartiu les vostres fotos

Al Centre Cívic Jardins de la Pau
De 18 a 20 h, Xocolatada popular, projecció
participativa d’imatges del Carnaval i Vetlla de
Sa Majestat Carnestoltes
A les 20.30 h, Sopar d’alforja i Ball de
Carnaval.

Treballs guanyadors
Beca Jaume Codina
Vilà de recerca
d’història local

L’arxiu ens presenta el darrer volum
que recull els següents treballs
guanyadors:
Montse Piñeiro Inventari
toponomàstic del Prat (2007)
Jordi Ramos Ruiz Estudi de la xarxa
viària del Prat (2008)
Joan Puig Malet Trons a remolar.
Refranys, dites, locucions i frases
fetes del Prat (2010)

Biblioteca Antonio Martín
Dilluns 11, a les 19 h

Paraula poètica

Dolors Miquel

L’autora farà un recorregut per
la seva obra, i llegirà alguns dels
seus poemes. A l’acte també es
projectarà un vídeo fet per alumnat de secundària de
l’Institut Estany de la Ricarda sobre la seva obra.

Biblioteca Antonio Martín. Dimarts 19, a les 19 h

Josep Costa
El meu Ginsberg

Aquest text explica la relació de l’autor amb el poeta Allen
Ginsberg. La història íntima i personal d’una relació. Un
record al pare. Al mestre.
Organització: Tintablava, Assoc. d’Escriptors del Prat

Cèntric Espai Cultural. Dilluns 25, a les 19.15 h

Júlia Cáceres

NOVES EXPOSICIONS:

Relats del passat

Imatges poètiques que reflexionen sobre
l’entorn del pas del temps, la memòria i les
experiències vitals.
Organització: Assoc. Amics de l’Art del Prat

Dimitri Grammatikakis

E xposicions

Naturalesa rere l’objectiu

L’autor, soci de l’AFP presenta una
obra que mostra la natura sense
artificis. Organització: Agrupació
Fotogràfica Prat

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 7 al 26

La Saleta. Escola d’Arts del Prat
De l’11 de febrer al 29 de març

ENCARA ES PODEN VISITAR
El cinema amateur del Prat

CMYKOG Book
6+6 [Visites guiades]
Amb Dídac Rocho i Begonya GarcíaGarcía; Sílvia Martos i Andrea Vicente;
Laura Quinto i Alfonso Fernández;
Albert Buisan i Marla Jacarilla; Montse
Mayol i Ilaria Mauro; David Faure i
Cecilia Segura
Presentació de la publicació on line que recull el resultat del
procés de treball que ha donat lloc a l’exposició 6+6 [Visites
guiades]
Centre d’Art Torre Muntadas. Divendres 15, a les 20 h

Cèntric Espai Cultural. Fins al 2

Nits de llum
Centre Cívic Jardins de la Pau
Fins al 3 de febrer

Càlida geometria
La Saleta. Fins a l’1 de febrer

VIII Beca Fotografia i Societat

Per vuitè any consecutiu, el centre cívic organitza
aquesta beca que té per a objectiu donar suport
a la creació de projectes fotogràfics joves i
innovadors.
Consulteu les bases a www.ccjardinspau.org

La Taronja

Preparació d’un menú on aquesta font
de vitamina C és la protagonista

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 20, a les 19.30 h
Inscripció: 4 €

Centre Cívic Jardins de la Pau
Presentació de projectes:
Fins al 28 de febrer

TEATRE

T eatre i Música

Loco Brusca

Taller de Teatre Kaddish

Les Fenícies,

d’Eurípides

Mr X

Mr X és un
personatge
meitat humà
meitat mico, el Dr.
Jekyll & Mr. Hyde
de Loco Brusca.
Està empresonat
en el seu propi
mitjà de vida,
ocult darrera un vestuari aparentment formal,
sense adonar-se que és presoner d’aquesta
formalitat.
Però tanta pressió, desencadena una
revolució des del seu interior que el porta a
treure’s aquesta cuirassa, aquests lligams
socials.

Teatre Modern. Divendres 15,
a les 23 h. Entrada: 12 €

Amb Marta Gorries, Núria Inés, Dúnia
Pellisa, Ana Luengo, Joana Romero,
Aroa Esteban, Ana Martínez, José
Gallardo, Rubén Ortega, Juli Mitjans,
Marc García, Marina Mora i David Roiz.
Direcció: Pau Bou
L’obra relata l’esfondrament total
d’una visió del món, en un mural
profundament desencisat sobre la
condició humana.

Teatre Kaddish. Divendres 22
i dissabte 23, a les 21 h
I Diumenge 24, a les 19 h

MÚSICA

Projecció òpera MANON,

de Jules Massenet
Projecció de l’òpera enregistrada al Liceu el juliol de
2007. Cantada en francès amb subtítols en català.
Manon és la història d’una dona que no pot controlar els
seus impulsos i veu com deixarà perdre l’amor de la seva
vida, que encara que traït intentarà salvar-la d’un destí
cruel.
Cèntric Espai Cultural
Diumenge 10, a les 18.30 h. I a les 18 h,
presentació de l’Òpera, a càrrec de M. A. Martínez

El Descompositor

Un assalt al punk,
amb Joni D

La Capsa ens proposa descobrir com
i d’on sorgeix el punk i entendre la
seva evolució en un context social
ben determinat

Biblioteca Antonio Martín
Dijous 14, a les 19 h

El cine de Frida

C inema

El diari de Noa,

de Nick
Cassavetes

Un home llegeix a
una dona una història
d’amor escrita al
seu vell quadern
de notes, sobre dos
joves adolescents
d’ambients socials
diferents, que es
van enamorar
profundament i van passar junts un estiu
inoblidable. Organització: Assoc. de Dones
Progressistes Frida Kahlo.

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimecres 6, a les 17 h

LECTURA

L’hora del conte

Cine club

de JC Chandor
Estats Units, 2011
Anglès, VOSC
Amb Zachary Quinto,
Paul Bettany, Kevin
Spacey, Jeremy Irons,
Penn Badgley, Simon
Baker, Demi Moore,
Stanley Tucci

Cine Capri. Dimecres 20, a les 20 h

TALLERS

Cirquet confetti

I nfantil

Centre d’Art Torre Muntadas
Diumenge 17, a les 12 h. Cal inscripció prèvia

Teatre Modern. Diumenge 17, a les 18 h
Entrada: 5 €

Racó del Joc:
Espai familiar
Cal inscripció prèvia

Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa
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

Cada mes la Biblio
fa tallers

Dissabte 2
Ens disfressem de cowboy!

L’antifaç de les dues cares, amb David Pujol

Dissabte 16
Com continua el conte?

Biblioteca Antonio Martín
Dimecres 20, a les 18 h

Ombres xineses

Afina Serafina

A casa de la Serafina tot és
possible! Les joguines sonen i els
instruments juguen.
Organització: Xarxa d’Espectacles Infantils

JOCS

Art en Família,

amb Montse Sans
Activitat recomanada per a nens i
nenes de 4 a 8 anys, acompanyats de
familiars per viure l’art des de dins.

Biblioteca Antonio Martín. Dissabtes, a les 12 h

TEATRE

Estrena simultània: La Jungla, un buen dia
para morir (15, 16 i 17)
Altres pel·lícules: El Alucinante mundo
de Norman, Los Miserables, Lincoln i
Hitchcock.
Per confirmar dates i programes truqueu al
93 379 59 43 o consulteu la web
www.cinecaprielprat.com

Pel·lícula de suspens
que mostra com un
poderós banc d’inversions afronta l’inici
d’una enorme crisi financera.

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

Dissabte 2. Contes garrepes, amb Alba José
Dissabte 9. Carnestoltes del món, amb Laura Tamayo
Dissabte 16. Germans Grimm, 200 anys explicant
contes, amb Ana García
Dissabte 23. D’Aitana al Mascarat, amb Blai Senabre
Dijous 14, a les 18.30 h. Storytime (conte en
anglès): Jurasic
Dissabte 16, a les 11 h. L’hora dels nadons

Cine Capri

Margin Call,

Dissabte 23
Experimentem amb pintura!

Una instal·lació improvisada, la
història d’Eco i Narcís, creació
d’imatges i ombres. Taller familiar.

Centre Cívic Jardins de la Pau
Diumenge 24, a les 12 h

Activitats de lleure
del mes de febrer

Dilluns 11

Dimecres 27

Ball de Carnestoltes
Ball amb orquestra i desfilada de disfresses

SORTIDA: Montblanc (Tarragona) + dinar (calçotada)
i ball + visita a una fàbrica de galetes
Visita guiada per la vila medieval de Montblanc + calçotada
+ visita a la fàbrica de galetes Rifacli

Equipament Delta del Llobregat, a les 16.30 h
Entrada lliure

Divendres 15
CAMINADA: Corbera de Llobregat
Caminada del cicle de Passejades de la Diputació
de Barcelona “A cent cap als cent”.
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades. Preu: 4 €

Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la Gent
Gran. Places limitades. Preu: 35 €

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

MILLORES NECESSÀRIES

Cal arreglar diversos problemes
que té l’edifici, com filtracions
a la coberta i diversos
desperfectes, detectats
en inspeccions recents
CONCESSIÓ PRORROGADA

La concessió municipal
per a l’explotació del bar
finalitzava aquest gener,
però es prorrogarà fins
que comencin les obres

El bar del Centre Artesà necessita obres de millora.

L’Artesà tancarà
mig any per obres
Els treballs començaran d’aquí a uns mesos
El bar del Centre Artesà tancarà per obres
d’aquí a uns mesos i durant aproximadament mig any. Segons el calendari previst, el bar podria reobrir a finals d’any.

Cal arreglar diversos problemes que té
l’edifici, com filtracions a la coberta i i diversos desperfectes, detectats en recents
inspeccions. S’actuarà en tota la zona del

bar i la cuina i s’endreçaran els coberts i
magatzems annexos.
La concessió municipal per a l’explotació del bar finalitzava aquest gener,
però es prorrogarà fins que comencin
les obres. Un cop pugui tornar a obrir
el bar se’n renovarà la concessió, per bé
que amb un major control de les activitats que s’hi fan, sobretot en caps de
setmana, per evitar molèsties al veïnat
de la zona

❧

Vídeo a www.elprat.tv
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La Policía Local basa su trabajo
en la proximidad con la ciudadanía
Los y las agentes se acercan diariamente a las personas de la ciudad para
conocer de manera cercana y directa sus problemas e inquietudes
tes, asociaciones vecinales,
entidades, escuelas e institutos, y personas a título
individual).
El objetivo es conocer
de primera mano los problemas e inquietudes que
tengan, así como recoger la
valiosa información que le
pueden aportar para conseguir un clima de seguridad y confianza con los y
las agentes de cada barrio
y con la Policía Local de El
Prat en general. Esta confianza sólo se puede conseguir con una dedicación e
implicación diarias.

EL PRAT
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ciudadana
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Conocer las inquietudes y problemas de la gente es el primer paso para darles una solución.

Los principales campos de actuación de
la Policía Local de El Prat son tres: velar
por la seguridad ciudadana en colaboración con los Mossos d’Esquadra, gestionar el tráfico urbano (tanto de vehículos como de peatones); y velar por
el civismo, es decir, el control del uso

correcto de los espacios públicos y del
respeto a la normativa relacionada, con
los animales domésticos y los ruidos en
la vía pública, entre otros.
La Policía Local basa este trabajo en
la confianza y la proximidad con la
ciudadanía en cada barrio (comercian-

Para mejorar toda esta tarea,
la Policía Local solicita a la
ciudadanía que le haga llegar abiertamente sus quejas, consultas y sugerencias
por los diferentes canales
existentes: instancia ante la OIAC (Oficina de Información y Atención Ciudadana, situada en la Casa Consistorial), llamada telefónica (934 787 272), atención
presencial en la prefectura (c. Riu Llobregat, 2–4) o a través del correo electrónico (policialocal@elprat.cat)

❧

20 TONES D’ALIMENTS

Durant el mes de desembre
i les festes de Nadal es van
recollir 20 tones d’aliments
a través de 18 activitats

RECOLLIDA D’ALIMENTS

Moltes iniciatives són per a
recollir aliments per al Punt
Solidari, que els distribueix
entre la gent necessitada

Durant la marató de teatre al Centre Cívic Jardins de la Pau es van recollir aliments.

Vídeo sobre el Punt Solidari

EL PRAT
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La Xarxa Solidària va creixent

febrer

Es multipliquen i diversifiquen al Prat les iniciatives per col·laborar amb el
Punt Solidari i així ajudar les persones més necessitades de la ciutat
Associacions, entitats, escoles, empreses
i comerços de la ciutat, així com persones a títol individual, s’estan sumant a la
Xarxa Solidària del Prat tot organitzant
iniciatives i activitats culturals, esportives i comunitàries destinades a millorar
les reserves del Punt Solidari, el centre
de recollida i distribució d’aliments a
persones necessitades. Durant el mes

de desembre i les festes de Nadal es van
fer 18 activitats amb les quals es van recollir 20 tones d’aliments.
En les darreres setmanes s’han dut a terme iniciatives com el Gran Recapte de finals de novembre, maratons de teatre, espectacles, donacions d’aliments per part
d’escoles, instituts, comerços, cooperatives..., subhastes, recollides d’excedents a

comerços i a grans distribuïdors alimentaris, etcètera.
Hi voleu participar?
Si voleu sumar els vostres esforços o
idees a la Xarxa Solidària del Prat contacteu amb els Serveis de Ciutadania, a
les Cases d’en Puig (pl. Agricultura, 4. Tel.
93 379 00 50, ext. 5605-3605)

❧
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30 FAROLAS Y 70 BALIZAS

En el tramo entre Onze de
Setembre y el Cementerio
del Sur se han instalado 30
farolas y 70 balizas luminosas

PARA PEATONES Y BICIS

La nueva iluminación en
el camino de la playa sirve
exclusivamente a los viales
peatonales y de ciclistas

Una de las farolas fotovoltaicas instaladas en una zona de descanso del camino.

Luz sostenible en el camino de la playa
Farolas y balizas fotovoltaicas alumbran el tramo entre la ciudad y el cementerio
EL PRAT
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El Ayuntamiento de El Prat ha instalado
30 farolas y 70 balizas luminosas alimentadas con tecnología fotovoltaica para
iluminar de noche el camino de la playa
en el tramo comprendido entre la av. del
Onze de Setembre / ctra. de la Bunyola y

el Cementerio del Sur. La iluminación es
sólo para los viales peatonales y de bicicletas, no para la calzada y los vehículos
de motor.
Las farolas y balizas se alimentan con
energía solar que se capta mediante pa-

neles fotovoltaicos, un sistema ecológico
que sigue las pautas marcadas en el Plan
de Acción para la Energía Sostenible de
El Prat

❧

Vídeo a www.elprat.tv

Atención a la salud
sexual y reproductiva
Este servicio múltiple (ginecólogas, enfermeras,
comadronas, psicóloga...) está en el CAP Ramona Via
y se basa en la prevención y la detección precoz

LUGAR Y HORARIO DEL SERVICIO

El servicio ASSIR está ubicado
en el CAP Ramona Via (av.
Verge de Montserrat, 24), tel.
934 787 321, y atiende de lunes
a viernes de 8.30 a 14.30 h
El SISA, PARA JÓVENES

El SISA (Servicio de Información
sobre Sexualidad y
Anticoncepción para jóvenes)
está ubicado en El Lloro (c.
Mariscal Joffre, 3), tel. 934 785 082

El dispositivo de atención se complementa con el Servicio de Información
sobre Sexualidad y Anticoncepción para
jóvenes (SISA), prestado por la misma
psicóloga, lo que garantiza, junto con los
programas de educación para la salud en
los centros educativos, una continuidad
en la tarea preventiva.
Amplia cartera de servicios

La concejal de Salud Pública, Ana Isabel Fernández, a la izquierda, durante una visita al servicio.

Las mujeres de El Prat cuentan con el servicio multidisciplinar ASSIR (Atención a
la Salud Sexual y Reproductiva), formado
por ginecólogas, enfermeras, comadronas,
auxiliares y una psicóloga, que las atienden desde una óptica basada en la prevención y en la detección precoz, y al que

pueden acudir por derivación del médico
de familia o pidiendo hora directamente.
Una parte de la ASSIR tiene su origen
en el Servicio de Planificación Familiar,
que depende del Ayuntamiento y que
aporta una ginecóloga, una auxiliar de
clínica y una psicóloga.

La cartera de servicios del ASSIR es muy
amplia: actividades preventivas y comunitarias (atención a jóvenes, consejos reproductivos y tratamientos anticonceptivos,
prevención de los cánceres de cuello de
útero y de mama, actividades educativas
en salud sexual y reproductiva), ginecología (patologías mamaria, de útero y ovario, de cuello de útero y de suelo pélvico;
infecciones de transmisión sexual; esterilidad e infertilidad), y obstetricia (diagnosis
prenatal, embarazo, parto, cuarentena, e
interrupción legal del embarazo)

❧
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Premi als
tres millors
aparadors
de la ciutat
Nova edició del
concurs d’aparadorisme
del Prat de Llobregat
La darrera edició del concurs d’aparadorisme del Prat ha tingut com a novetat que el nombre de premiats ha
passat de dos a tres aparadors. Els premis s’han atorgat a partir de la valoració d’un jurat i dels vots emesos per la
ciutadania a través de missatges per
telèfon mòbil.

Artur Font, autor de l’aparador de “Pon-t wap@”.

Els guanyadors
han estat:

EL PRAT
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[ Premi a l’aparador amb més qualitat artística: botiga “Cary Kids”
(ctra. de la Marina, 41). Diploma i xec
de 300 euros gentilesa de Prat Gran
Comerç.
[ Premi a l’aparador més original: botiga “El primer clau” (c. Jaume Casanovas, 135). Diploma i 2 vols Vueling gentilesa d’ACIP, Associació d’Empresaris
del Prat.
[ Premi del jurat: botiga “Pon-t wap@”
(av. Verge de Montserrat, 150). Diploma
i un aparador al Carrer del Comerç de la
Mostra Comercial

❧

Vídeo a www.elprat.tv

Aparador de “Cary Kids”, a la ctra. de la Marina.

Joan Martínez, propietari d’”El primer clau”.

Millorar la
qualificació
professional
Nous mòduls de formació
ocupacional al Prat

Programació d’itineraris modulars
amb certificats de professionalitat
Mòduls formatius						
[ Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG

640

· Soldadura i projecció tèrmica per oxigàs

200

· Soldadura amb arc sota gas protector amb elèctrode consumible

430

[ Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
· Suport a l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional

El Centre de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament del Prat ha programat, per a
l’any 2013, una oferta formativa adreçada,
prioritàriament, a persones que vulguin
millorar la seva qualificació professional,
tant si es troben a l’atur com ocupades.
Els cursos compten amb la subvenció
del Servei d’Ocupació de Catalunya, del
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i
del Fons Social Europeu.

Hores

470
100

· Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions

70

· Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions

70

· Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
[ Organització i gestió de magatzems

130
400

· Organització de magatzems					

140

· Gestió de les operacions d’emmagatzematge

110

· Optimització de la cadena logística

90

Tots els itineraris modulars inclouen pràctiques en empreses

Amb certificat
Les persones que cursin amb aprofitament els diferents mòduls formatius obtindran un certificat de professionalitat
que els permetrà acreditar oficialment
aquelles competències professionals corresponents a una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions
Professionals.
Les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat expedit per l’Administració Laboral
són reconegudes, i convalidades, per
l’Administració Educativa amb els mòduls professionals corresponents dels
títols de formació professional.
En el requadre superior de la dreta trobareu la programació dels diferents mòduls
formatius previstos per a l’any 2013

❧

Més
informació
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Per a més informació
sobre aquesta oferta
amb certificat de
professionalitat
dirigiu-vos al
Centre de Promoció
Econòmica de
l’Ajuntament del
Prat, c/ Moreres, 48,
tel. 934 786 878,
adfor@elprat.cat ,

febrer

www.economia.
elprat.cat.

Formació en soldadura.

13

Els guanyadors i guanyadores, en el moment de recollir els premis, amb la regidora de Comerç i Turisme, Marta Mayordomo (primera per la dreta).

Premis del concurs d’Instagram
sóc#megapotablava
EL PRAT
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D’entre més de 600 fotografies presentades al concurs d’Instagram
“sóc#megapotablava”, englobat dins la
campanya de la passada Fira Avícola, el
jurat n’ha escollit quatre de guanyadores. Podeu veure totes les imatges a
http://statigr.am/tag/megapotablava.
El primer premi, consistent en un sopar “#megapotablava” per a dues persones al restaurant Ona Nuit, ha estat per
a @n_o_c. També s’han atorgat tres segons premiss, consistents en una cistella
amb un lot de productes locals de qualitat (ous pota blava, fruita i verdura del
Parc Agrari i dues ampolles de cervesa
Inèdit de Damm). Els premiats han estat
@neuscasas, @mertxe08 i @jordigop.

@n_o_c.

@mertxe08.

@jordigop.

@neuscasas.

Realitat augmentada
L’acció de realitat augmentada realitzada a l’estand municipal de la Fira Avícola d’enguany va tenir un gran èxit de
participació. Recordeu que les persones
que s’hi van fer la fotografia poden veure-la i descarregar-se-la des del compte de Flickr de l’Ajuntament del Prat,
www.flickr.com/ajuntamentdelprat ,
accedint a l’àlbum de l’any 2012

❧

A LA PL. PAU CASALS

El Mercat de Pagès del Prat es
farà els dissabtes de 9 a 14 h a
la plaça de Pau Casals i estarà
format per deu parades

NOMÉS PRODUCTE LOCAL

Al mercat només es
podrà vendre producte
fresc, de temporada i
conreat a la comarca

Aspecte del Mercat de Pagès de Sant Boi.

Mercat de pagès
cada dissabte al matí
Hi vendran els agricultors del Parc Agrari
Després de les bones experiències de
Sant Boi i de la Colònia Güell, on ja funciona des de fa uns mesos, el Mercat de
Pagès arriba al Prat. A partir del 2 de fe-

brer, cada dissabte al matí, de 9 a 14 h, a
la pl. de Pau Casals, pagesos del Prat i del
Parc Agrari del Baix Llobregat vendran
directament, sense intermediaris, els

seus productes de temporada, frescos i
acabats de collir.
Producte fresc i proper
L’objectiu del Mercat de Pagès és oferir
al consumidor del Prat producte fresc,
de temporada, d’alta qualitat i conreat
al costat de casa, mai provinent de fora
de la comarca del Baix Llobregat.
El mercat constarà de 10 parades i hi
tindran prioritat de venda els pagesos
del Prat, seguits dels de la resta del Parc
Agrari

❧
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s un grupo de jóvenes profesionales
muy preparados, que se sienten
comprometidos con la sociedad en
la que viven, con su territorio y con
su gente. Están buscando salidas a la
falta de trabajo que está sufriendo
esta generación, completamente
atrapada en la crisis económica
que nos está tocando vivir.
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Carlos Fernández
Presidente de UIKÚ, Coworking
el Prat (www.uiku.es)
(el primero por la derecha en la foto)

“O esto o
emigrar. Solo
nos queda ir
a por todas
o irnos”

Personalizamos la entrevista en Carlos Fernández, su
presidente, aunque fue una conversación con varios
de los componentes de UIKÚ, Coworking el Prat
(www.uiku.es ), una nueva manera de organización en el ámbito laboral y social en nuestro país.
¿Qué es el coworking?
Es un espacio de trabajo compartido donde se generan sinergias entre los diversos profesionales que
lo componen. Tiene varias finalidades: una de ellas
es abaratar los costes del local; la otra es compartir
experiencias y proyectos. Debe haber una comunicación constante entre nosotros para generar trabajo para todos. La idea es trabajar individualmente, pero también en equipo, de manera que cada
uno podamos incorporar a nuestros proyectos la
experiencia de otros componentes.
Pon un ejemplo.
Por ejemplo, yo soy arquitecto. Si para algún trabajo en concreto necesito que me hagan un web
se lo pido a Rafael Durán; si necesito fotografías
se las puedo encargar a la Gabi Guerrero. Y así,
todos, cada uno en su profesión.
¿Cuántos sois?
Ahora somos diez personas, aunque queremos
ampliar el grupo hasta llegar a unos 18. Es el número máximo para que siga siendo confortable.
Nuestras edades van desde los 22 a los 34 años.
¿Qué profesiones tenéis?
En estos momentos somos dos arquitectos, un
fotógrafo, una periodista, una realizadora de audiovisuales, un economista, un programador web,
un técnico de sonido, un diseñador gráfico y un
ilustrador.
¿De dónde surgió la idea?
Somos casi todos gente de El Prat que nos gusta
vivir aquí, que no queremos marchar nos, que no
queremos trabajar para según qué tipo de empresas, que creemos en unos principios éticos de economía social, y que necesitamos trabajar. Hemos
estado más de un año desarrollando este proyecto
y hemos llegado a la conclusión de que debíamos
intentarlo con este modelo de asociación.
El coworking es muy cercano al cooperativismo, ¿no?
Nosotros lo hemos concebido en forma de cooperativa, aunque no todos los son. Somos una
cooperativa de servicios. Nos gusta este modelo.
Nos basamos en un sistema asambleario: queremos trabajar con otras organizaciones similares,
con el comercio local, queremos servir de apoyo

a otras personas emprendedoras a las que podamos ofrecer nuestra experiencia.
¿Cuál es vuestra relación con la Cooperativa de Viviendas, la más activa de El Prat?
Es una relación basada en su apoyo total a nuestro proyecto. Ellos nos han alquilado este local a
precio asequible, nos han ayudado a organizarnos. Tenemos a nuestro alcance toda su experiencia. Están contentos de que, después de una labor
de más de 50 años, ahora seamos gente más joven la que seguimos las líneas del cooperativismo.
Pero es una finalidad muy diferente...
Sí, aunque la base es la misma. Hace 50 años, ellos
tuvieron problemas de falta de vivienda, y ahora
nosotros tenemos problemas de falta de trabajo.
¿Qué más recursos tenéis?
Nosotros somos socios, y pagamos nuestras cuotas para mantener la estructura. Tenemos que decir que también el Ayuntamiento nos está ayudando. Por una parte, desde el Centro de Promoción
Económica hemos recibido todo el asesoramiento
legal. También nos está cediendo mobiliario en
desuso y está publicitando nuestra actividad. Hay
muy buena sintonía, sobre todo con los departamentos de Cultura y Juventud.
¿El coworking es nuevo?
En nuestro país empezó a surgir hace cinco años
en las grandes ciudades, como Barcelona o Madrid; sobre todo, impulsado por la crisis y la falta
de trabajo para la gente joven. En El Prat, es nuevo, somos la primera experiencia. En otros países
europeos, y sobre todo en Estados Unidos, es una
forma muy habitual de organizarse para trabajar.
Hasta existen redes internacionales que coordinan “coworkings” en el mundo y ofrecen ayuda a
sus componentes en cualquier país.
¿Cuándo abriréis el local?
Seguramente a principios de febrero. Estamos
acabando las obras de adecuación.
¿Y qué sucederá?
Cada uno seguirá haciendo sus trabajos y colaborará en los proyectos de los demás. Mientras
consigamos que cada uno de nosotros tenga
trabajo de lo suyo, el coworking se mantendrá.
Queremos hacer las cosas entre todos y tenemos
previsto abrir el proyecto; hacer cursos, tener salas
polivalentes, asesorar a nuevos emprendedores.
Queremos estar abiertos a la ciudad

❧

[ Dolors Pérez Vives ]

El coworking es un
espacio de trabajo
compartido donde
se generan sinergias
entre los diversos
profesionales que
lo componen.

Queremos hacer las
cosas entre todos y
tenemos previsto abrir
el proyecto: hacer
cursos, tener salas
polivalentes, asesorar a
nuevos emprendedores.
Queremos estar
abiertos a la ciudad.

Hace 50 años se creó
la Cooperativa de
Viviendas porque
tuvieron problemas
de falta de vivienda,
y ahora nosotros
tenemos problemas
de falta de trabajo.
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Publicitat
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Al Sagnier, l’AE
Prat sempre
ha aconseguit
puntuar, tret
d’un sol partit.
L’escalfor
del públic hi
ha ajudat.
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L’AE Prat tanca una gran
primera volta a Segona B

febrer

L’equip entrenat per Agustín Vacas tanca el primer tram de campionat amb 30 punts
i cada setmana té més a tocar l’objectiu d’aquesta temporada: la permanència

Era l’aterratge. La primera temporada
de la història del principal equip de futbol de la ciutat a la Segona Divisió B. El
respecte inicial i la por es van diluir en
guanyar en el debut davant del Reus. A
partir d’aquí, l’Associació Esportiva Prat
ha trepitjat fort al llarg de tota la primera volta. I ho ha fet amb solvència.
Pocs gols rebuts
El porter Toni Texeira només ha encaixat
14 gols (tercer menys golejat de la categoria), i la solidesa defensiva, juntament
amb una alta efectivitat ofensiva, han
alçat l’equip fins a la zona mitja-alta de

la taula classificatòria. Els 30 punts assolits a la meitat del campionat són, en
valoració del míster de l’equip, Agustín
Vacas, “per treure’s el barret. El que està
fent aquest equip té molt de mèrit, i
recordem que no són jugadors professionals, que treballen i després vénen a
entrenar i a jugar”.
Destaquen, en aquesta primera volta,
victòries al camp del líder, el Xàtiva, o a
casa davant de l’Hospitalet.
El Sagnier, un fortí
Una de les claus de la bona primera volta ha estat el paper que ha jugat el camp

municipal del Sagnier. A casa, l’equip pratenc només ha perdut un partit (contra
l’Huracán de València) i en la resta sempre
ha aconseguit, com a mínim, puntuar.
El públic també s’ha acostat al Sagnier
aquesta temporada, i l’entrada mitjana en
un partit ronda sempre les 700 persones.
Per a aquesta segona volta, l’equip lluitarà per assolir la permanència al més
aviat possible, que els experts situen en
el llindar dels 45 punts

❧

[ José David Muñoz ]
Vídeo a www.elprat.tv
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flaixos d’esports
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JUVENIL AE PRAT
FUTBOL SALA SOLIDARI
L’Associació Esportiva Casa Alcalá - La Terraza ha organitzat
el primer Torneig Solidari de Futbol Sala. Tots els aliments
recollits es van donar al Punt Solidari del Prat i també es van
recollir joguines per a la Creu Roja. Vídeo a www.elprat.tv

El Juvenil de Lliga Nacional de l’Associació
Esportiva Prat ha tancat una primera volta amb
diversitat de sensacions. Les victòries s’han
alternat amb derrotes inesperades i ara mateix
l’equip està a la zona mitja de la taula.

flaixos d’esports

EL BÀSQUET PRAT, A BADALONA
AE DELTA PRAT
L’equip amateur de l’AE Delta Prat milita a la Quarta Catalana.
El conjunt lluita per aconseguir una bona classificació en la
seva segona temporada d’existència.

L’incendi al pavelló Joan Busquets del desembre ha obligat el
primer equip del Club Bàsquet Prat a jugar al Pavelló Olímpic de
Badalona. Els homes de Carles Duran han tancat una primera volta
en la qual han estat capaços de remuntar la situació adversa inicial.

EL PRAT
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UNA MITJA MARATÓ AL PRAT
El Prat acollirà per primera vegada una mitja marató, organitzada pel Pratenc Associació d’Atletisme
(www.pratencaa.org) i que es disputarà el dimenge 3 de març. La sortida i arribada seran al CEM Sagnier
i el recorregut passarà per l’av. Remolar, fins a la platja (anada i tornada) i ronda del Sud.
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