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Infants a la rua
d’adults i, a
sota, adults a
la rua infantil.
Per Carnaval
tot s’hi val.
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El Carnaval

ha posseït el Prat un any més amb festa
esbojarrada i crítica social. El pecat ha estat la supèrbia, finalitzant
així el segon cicle del Carnaval modern del Prat, que s’inspira cada
any en un dels 7 pecats capitals. Les rues de dissabte, la infantil i la
d’adults, van tornar a agitar la ciutat. Van desfilar-hi 26 comparses
oficials i unes 2.800 persones. Les comparses premiades van ser: les
AMPA de les escoles Sant Jaume, Jacint Verdaguer, Galileo Galilei
i Charles Darwin, AV Llevant i la Casa de Sevilla. El dimecres, amb
la processó de ploraners i ploraneres, la sardinada i la foguera, es
va enterrar el rei Carnestoltes
2.800 PERSONES
amb la promesa de tornar l’any
vinent tan boig com renovat.
A les rues infantils i
El Carnaval digital ha tingut un
d’adults del dissabte
ampli seguiment al bloc http:// van desfilar unes 2.800
carnaval.elprat.cat. Altres
persones distribuïdes
activitats digitals han estat la
en 26 comparses oficials
llista de música col·laborativa,
concurs Instagram i concurs
de condols digitals.
Vídeo a www.elprat.tv

❧

A l’esquerra,
visita al
Cementiri
Vell durant el
darrer itinerari
nocturn, que va
ser dramatitzat
per actors. A
sota, moment
de l’itinerari
“El Prat obrer”,
davant l’antiga
fàbrica de
La Papelera
Española.
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El cicle d’itineraris “El Prat
ocult”, organitzat per l’Arxiu Municipal, continua
amb noves rutes guiades per la història del Prat per descobrir
aspectes anecdòtics, “foscos” o curiosos de la ciutat, explicats
de manera amena però sense perdre mai el referent del rigor
històric, en un ambient lúdic i participatiu. Els itineraris, a
vegades amb elements dramatitzats, són per a tots els públics.
Els propers itineraris previstos són “La història del Prat: la
petjada de les dones” (10 de març), “Els orígens del nucli urbà
i visita a la Casa de la Vila”
INSCRIPCIONS
(21 d’abril), “El Prat obrer” (5
La participació és
de maig), “El territori i el Prat
gratuïta, però es
agrícola” (26 de maig) i “El Prat
recomana inscripció a
nocturn” (25 i 26 de setembre).
patrimonicultural@elprat.cat
També s’oferirà una visita a
o al tel. 934 782 858
la casa Gomis. Podeu seguir
els itineraris virtualment a
www.patrimonicultural.
elprat.cat

❧
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A
Invertirem un milió d’euros,
provinent del pressupost
municipal, en el
desenvolupament d’un pla
de mesures extraordinàries
per intentar reactivar
l’economia i millorar
l’ocupació.

l Prat hi ha, en aquests moments, més de sis mil persones que no tenen feina. L’atur és un problema de dimensions tan grans al nostre país que és impossible abordar-lo des de l’àmbit local i des de les competències dels
ajuntaments. Malgrat aquesta premissa, l’Ajuntament del Prat està treballant per pal·liar els efectes negatius
que la crisi té sobre la comunitat. Aquesta és la primera de les nostres prioritats. En coherència amb aquest
objectiu, invertirem un milió d’euros, provinent del pressupost municipal, en el desenvolupament d’un pla de
mesures extraordinàries per intentar reactivar l’economia i millorar l’ocupació. Som conscients de les nostres
limitacions, però intentarem arribar al nombre més gran de persones possible, ajudar les que més ho necessitin,
obrir portes perquè els joves tinguin alguna oportunitat d’aconseguir realitzar els seus projectes... Ajudarem els
autònoms per tal que puguin posar en marxa les seves activitats i les petites empreses que vulguin contractar
persones aturades, i mantindrem mesures d’exempció fiscals. Tot això, sumat a les polítiques actives que es
duen a terme des del Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
Aquesta difícil tasca la volem fer amb la complicitat i l’ajut dels agents implicats, com els sindicats, els empresaris, els comerciants i els representants polítics del municipi. Amb aquest propòsit, és especialment valuós
l’Acord per al foment de l’ocupació i la reactivació econòmica, que hem concertat i signat i que ens compromet
a l’hora de desplegar-lo.
Sabem que hem de continuar treballant per mantenir la cohesió social, que és la base de la nostra vida comunitària, sobre la qual se sustenta el nostre model de ciutat. Per això és necessari garantir que les famílies tinguin
cobertes les necessitats bàsiques, treballant o amb subsidis.

Mesures extraordinàries per a
temps difícils

Lluís Tejedor
L’alcalde

E

Invertiremos un millón de
euros, proveniente del
presupuesto municipal,
en el desarrollo de un plan
de medidas
extraordinarias para
intentar reactivar la
economía y mejorar el
empleo.

n El Prat hay, en estos momentos, más de seis mil personas que no tienen trabajo. El paro es un problema
de dimensiones tan grandes en nuestro país que es imposible abordarlo desde el ámbito local y desde las
competencias de los ayuntamientos. A pesar de esta premisa, el Ayuntamiento de El Prat está trabajando para
paliar los efectos negativos que la crisis tiene sobre la comunidad. Esta es la primera de nuestras prioridades.
En coherencia con este objetivo, invertiremos un millón de euros, proveniente del presupuesto municipal, en
el desarrollo de un plan de medidas extraordinarias para intentar reactivar la economía y mejorar el empleo.
Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero intentaremos llegar al mayor número de personas posible,
ayudar a las que más lo necesiten, abrir puertas para que los jóvenes tengan alguna oportunidad de conseguir realizar sus proyectos... Ayudaremos a los autónomos para que puedan poner en marcha sus actividades
y a las pequeñas empresas que quieran contratar a personas desempleadas, y mantendremos medidas de
exención fiscal. Todo esto, sumado a las políticas activas que se llevan a cabo desde el Centro de Promoción
Económica del Ayuntamiento.
Esta difícil tarea la queremos hacer con la complicidad y la ayuda de los agentes implicados, como los sindicatos, los empresarios, los comerciantes y los representantes políticos del municipio. Con este propósito,
es especialmente valioso el Acuerdo para el fomento del empleo y la reactivación económica, que hemos
concertado y firmado y que nos compromete a la hora de desplegarlo.
Sabemos que tenemos que seguir trabajando para mantener la cohesión social, que es la base de nuestra
vida comunitaria sobre la que se sustenta nuestro modelo de ciudad. Por eso es necesario garantizar que las
familias tengan cubiertas las necesidades básicas, trabajando o con subsidios.
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Un chico hace prácticas de soldadura en
la Escuela de Oficios Delta del Llobregat

Las 4 claves
[1]
Ayuntamiento y
representantes sindicales
y empresariales firman
el Acuerdo local para
el fomento del empleo
y la reactivación
económica de El Prat.

[2]
El Plan acordado está
dotado con un millón de
euros proveniente del
presupuesto municipal.

[3]
Con este millón de euros
se aplicarán medidas
novedosas que ayudarán
a las empresas de El Prat
a crear empleo entre
nuestra población.

[4]
Otros 3,15 millones
corresponden al programa
anual de promoción de
empleo y reactivación
económica. En total, el
Ayuntamiento destina
4,15 millones de euros
a estos objetivos.

Más recursos
para la creación
de empleo y
de apoyo a la
economía local

M

uchas familias de nuestra ciudad están
sufriendo directamente el impacto de
esta crisis general que deja sin empleo
a trabajadores y trabajadoras y sin negocio a pequeños empresarios (autónomos, comerciantes...). El paro es la más
dramática consecuencia: de 2.696 personas desempleadas en El Prat en 2007
se ha pasado a 6.222 en enero pasado.
Los ingresos por familia han bajado
y ello repercute inmediatamente en la
caída del consumo y en reducciones
significativas de los niveles de calidad
de vida. Para muchas familias de El Prat,
el riesgo de exclusión social se hace
más evidente que nunca.
Por su parte, la falta de crédito y la
bajada del consumo acechan al comercio, a la restauración, a los autónomos
y a las pequeñas y medianas empresas

pratenses, a menudo obligadas a cesar
su actividad.
Objetivo: la
cohesión social
Para mantener la cohesión social en la
ciudad, se aplican medidas que buscan mejorar la situación del máximo
número de familias, ayudándolas desde los Servicios Sociales en las situaciones más graves y tomando todas
las medidas posibles que permita el
presupuesto municipal para hacer que
la economía local sea más dinámica y
tenga capacidad para generar empleo
entre la población de El Prat.
Programas anuales
Cada año se ponen en marcha en El Prat
programas locales de promoción eco-
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nómica y empleo. Para 2013, estos programas suman 3,15 millones de euros,
cofinanciados con la Generalitat (ver
página 13), si bien las dificultades financieras del gobierno catalán obligan a
que se inicien todos estos programas a
cargo del presupuesto municipal.
Estos programas locales han permitido a lo largo del tiempo fomentar el
empleo y la actividad económica en El
Prat, pero la crisis actual es tan profunda que el Ayuntamiento ha decidido
dar un paso más.
Aportación adicional
de un millón de euros
El Ayuntamiento ha decidido comple-
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A la derecha,
oficina del
SOC (Servei
d’Ocupació
de Catalunya)
en El Prat.

mentar estos programas anuales de
2013 con las medidas del Pacto local
por el empleo y la reactivación económica, que cuentan con la aportación
de un millón de euros provenientes directamente del presupuesto municipal.
Esta aportación se añade a las partidas
destinadas a los departamentos de Acción Social y Promoción Económica, que
a su vez han experimentado fuertes incrementos en los últimos años.
Con este millón de euros, se ha empezado a desplegar un Plan de medidas
extraordinarias para el empleo y la reactivación económica, con diversas y novedosas medidas que se suman y complementan a los distintos programas de

Promoción Económica y Empleo que el
Ayuntamiento ejecuta anualmente, si
bien con iniciativas diferentes de las tomadas hasta ahora.
Los objetivos del Plan
El Plan de medidas extraordinarias para
el empleo y la reactivación económica,
que ya está empezando a desplegarse,
tiene cuatro objetivos fundamentales:
Fomentar el empleo directo de trabajadores de El Prat que se encuentran en
situación de desempleo, mediante planes de empleo municipales y mejorar su
cualificación y competencias profesionales con acciones de formación ocupacional; favorecer que las empresas

locales (especialmente microempresas
y las pequeñas y medianas) contraten
a trabajadores de la ciudad que estén
en paro; medidas de apoyo a los trabajadores y trabajadoras autónomas/os y
a los emprendedores y emprendedoras
en el inicio de su actividad; y facilitar la
ubicación de actividad económica en
el núcleo urbano de El Prat mediante la
aplicación de exenciones fiscales a las
empresas.
Las medidas del Plan
Este plan municipal de medidas extraordinarias contra la crisis se estructura en
dos ámbitos: el fomento del empleo y la
reactivación de la actividad económica

con el objetivo del empleo. Las acciones
más relevantes en cada uno de estos
ámbitos son las siguientes:

FOMENTO DEL EMPLEO
• Planes de empleo
Puesta en marcha de un Plan de Empleo municipal, mediante el cual el
Ayuntamiento contratará a personas
desempleadas, durante 6 meses, para
llevar a cabo actividades de interés social y comunitario.
Asimismo se establece un plan de ayudas dirigido a las entidades sin ánimo
de lucro que trabajan para la inserción
laboral y comunitaria. En este caso, se

subvencionarán planes de empleo en
función de los proyectos que presenten
estas entidades. En total se prevén un
centenar de contratos.
Cabe destacar que estos planes de empleo se añaden a los de la Generalitat y
el Área Metropolitana de Barcelona.
• Ayuda a microempresas
y pymes para que
contraten a parados/as
Aportación de una ayuda de 500 € al
mes por 6 meses de contrato mínimo a
las empresas de nuestro municipio que
contraten durante 6 meses a personas de
El Prat que estén en paro. Las empresas
deben ser micro, pequeñas y medianas.
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El Plan
favorece que
las empresas
ubicadas
en nuestro
municipio
contraten
a personas
de El Prat.

REACTIVACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
• Ayuda a
los autónomos
El Ayuntamiento ayudará a las personas emprendedoras en la puesta en
marcha de su actividad. La ayuda consiste en el pago de una ayuda de 250
€ mensuales durante 6 meses, equivalente a la cuota mensual del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.
Para acogerse a estas ayudas, los nuevos emprendedores deberán disponer
Las personas
interesadas
en los Planes
de empleo se
deben dirigir
al Centro de
Promoción
Económica.
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de un plan de empresa validado por el
Servicio de Creación de Empresas del
Centro de Promoción Económica de El
Prat.
• Ayudas al alquiler
en centros de empresas
Aportación de ayudas de hasta 200 €
mensuales, durante un año, dirigidas a
emprendedores y emprendedoras que
alquilen un espacio en un centro de
empresas o de negocios del municipio.
Los emprendedores y emprendedoras
beneficiarias/os deberán disponer de
un plan de empresa validado por el

Servicio de Creación de Empresas del
Centro de Promoción Económica.
• Fiscalidad municipal
El Ayuntamiento continuará aplicando las medidas adoptadas desde el año
2009 de exención de todos los impuestos
y tasas municipales para el inicio de actividades a todas aquellas personas físicas
o jurídicas que inicien una actividad empresarial en el núcleo urbano de El Prat.
Las exenciones afectan al impuesto sobre construcciones y las tasas por licencia
de obras, licencia de apertura, residuos
comerciales y autorización sanitaria

❧

¿A quién se
dirigen los planes
de empleo?
Los planes de empleo van dirigidos
a personas que se encuentran en
situación de desempleo e inscritas en
la Oficina de Trabajo de la Generalitat
(OTG). El plan local contra la crisis
se gestiona desde los servicios
municipales de Promoción Económica
y Empleo y prevé contratos de 6
meses improrrogables destinados a
personas de El Prat con una situación
social y familiar grave. Por tanto, son
criterios prioritarios para acceder
no percibir ningún tipo de ingreso,
subsidio o prestación económica y
tener hijos o familiares a su cargo.

Continúan las actuaciones de los programas
anuales de Promoción Económica
Además del Acuerdo para
el empleo y la reactivación
económica, expuesto en
las páginas precedentes
y que se financia con un
millón de euros de aportación municipal, el Centro
de Promoción Económica desarrolla anualmente
diversos programas de
promoción económica y
empleo cofinanciados con
la Generalitat. Para 2013
estos programas, que tienen una dotación de 3,15
millones de euros, son los
siguientes:
• Planes
de empleo
municipales de
interés social

EL PRAT
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en paro sin prestación, que
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• Programas
de formación
y trabajo
El programa Joves per l’ocupació promueve formación y prácticas con contratos laborales en empresas para jóvenes
de 16 a 30 años (80 plazas).
El programa para parados/as de larga
duración tiene por objetivo su cualificación profesional en el sector de la hostelería, con formación y prácticas con
contratos laborales en empresas (20
plazas).
El programa Reprenem, con 16 plazas,
prevé módulos formativos y contratos
laborales de 12 meses en trabajo social
y jardinería. Se dirige a parados/as con
dificultades especiales para su reinserción laboral.

• Programas de formación
para el empleo
El CPE dispone, para 2013, de una oferta
formativa de 45 plazas con certificado
de profesionalidad en: soldadura oxigás,
atención sociosanitaria y organización y
gestión de almacén. Los alumnos/as podrán realizar prácticas no remuneradas
en empresas.
El programa SEFED –que se realiza en
el entorno de simulación empresarial
CargoPrat, SAS– ofrece 60 plazas de formación, en dos cursos de 6 meses con
certificado de profesionalidad, en la es-

pecialidad de administrativo/a de empresas, con acceso a prácticas no remuneradas en empresas.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial (PQPI) va dirigido a jóvenes de
entre 16 y 21 años sin graduado en ESO
(Enseñanza Secundaria Obligatoria). La
oferta para este año ha sido de 45 plazas
en de auxiliar de ventas, oficina y atención al público; auxiliar de hostelería, y
auxiliar de reparación y mantenimiento
de vehículos. Los alumnos/as realizarán
prácticas de formación-trabajo no remuneradas en empresas

❧
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Ampli acord pratenc per fomentar
l’ocupació i la reactivació econòmica
El signen l’Ajuntament, sindicats i organitzacions empresarials de la ciutat
Com a mostra de compromís amb les
mesures exposades en les pàgines precedents, el passat dimecres 20 de febrer
es va signar al saló de plens de la Casa de
la Vila l’Acord pel foment de l’ocupació
i la reactivació de l’activitat econòmica.
Els signants són representants dels àm-

bits polític, sindical, empresarial i comercial de la ciutat, sectors claus a l’hora de
treballar conjuntament per pal·liar en la
mesura del possible els efectes de la crisi
econòmica que estem patint.
En el marc del Pacte local per a l’ocupació
i l’activitat econòmica del Prat, els signants

acorden cooperar i donar suport a la implementació del Pla de mesures extraordinàries per a l’ocupació i la reactivació
econòmica que promou l’Ajuntament

❧

Trobareu el text de l’Acord a l’apartat Notícies
de www.elprat.cat. Vídeo a www.elprat.tv

EL PRAT

14
març

13

Representants
polítics,
sindicals i
empresarials
signants de
l’Acord, al Saló
de Plens de
l’Ajuntament. A
sota, l’alcalde,
Lluís Tejedor,
i el tinent
d’alcalde
d’Economia,
Comerç i
Turisme, José
García, durant
l’acte de
signatura.

Signants de l’Acord:
Lluís Tejedor, alcalde del Prat; Rafael Duarte, portaveu del grup
municipal d’ICV-EUiA; Melissa Sáez, representant del grup municipal
del PP; Juan Pedro Pérez Castro, portaveu del grup municipal del
PSC; Jordi Gili, portaveu del grup municipal de CiU; Xavier Juanto,
Secretari general d’UGT del Baix Llobregat; Antonio Mora, secretari
general de CCOO del Baix Llobregat; Cándida Canalejo, presidenta
de l’Associació d’Empresaris del Prat de Llobregat (ACIP); Jordi
Morera, president de El Prat Empresarial; Ramon Pons, president de
PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) del Baix Llobregat;
Concepción Sánchez, presidenta de Prat Gran Comerç, i Óscar
Teruelo, president de l’Associació de Gastronomia i Turisme del Prat.
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Jordi Gili i Farrés

Juan Pedro Pérez Castro

Ens cal un pla d’equipaments
municipals

Los servidores y lo público

Tal com dèiem en iniciar aquest mandat municipal
al juny de 2011, encetem la quarta dècada d’un mateix
alcalde a la nostra ciutat. Aquest fet, per si sol, no és ni bo
ni dolent però provoca un seguit de disfuncions, una apatia,
una tendència a la improvisació en funció de les necessitats
electorals, que poden perjudicar el conjunt de la ciutadania.
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Fruit d’aquesta improvisació, per posar un exemple,
aquest estiu ens trobem que tant el bar i la terrassa de l’Artesà
com La Capsa i el seu entorn restaran tancats, fora de servei per
obres. Aquesta circumstància farà que els nostres joves tinguin
serioses dificultats per cercar espais d’esbarjo en el casc urbà,
tenint com a única alternativa els “xiringuitos” de la platja. Tots
recordem que en el seu dia, no fa gaires anys, La Capsa es va
obrir amb bombo i plateret com un equipament fet i pensat per
a la gent jove. Si bé és cert que l’espai d’atenció a la joventut, El
Lloro, ha estat traslladat a Torre Muntadas, quants anys fa que La
Capsa resta tancada, sense saber ben bé què i com es vol fer?
Si disposéssim, com tantes vegades hem
demanat des de CiU, d’un veritable pla d’equipaments
municipals, aquesta descoordinació possiblement no hi
seria. S’hauria aprofitat el tancament al públic, per les
obres del metro, per adaptar-lo a les noves necessitats i
no coincidiria amb el tancament del bar de l’Artesà.
Per la nostra part, ja hem demanat a l’equip de govern
que prengui mesures, per tal que, davant d’aquesta situació, el
Fondo d’en Peixo i altres indrets de la ciutat no esdevinguin un
“botellòdrom” urbà amb les corresponents molèsties per al veïnat.
Benvingudes siguin les obres de millora del Modern, La
Capsa, Torre Balcells, el cafè de l’Artesà i el que sigui necessari, però
al nostre entendre, totes alhora no hi ha dubte que crearan un greu
problema que, amb una millor planificació, s’hauria pogut evitar.
www.ciuelprat.cat

Los últimos casos de corrupción que aparecen
en los medios ponen de manifiesto que la ciudadanía
está perdiendo la confianza en las instituciones. Para
recuperarla y dotar de credibilidad al ejercicio de la
política, debemos recuperar la vocación de servicio público.
La gran mayoría de servidores públicos son personas
honestas, y en muchos casos hacen su trabajo de forma
desinteresada. Esto se puede ver, especialmente, en el caso
de la administración local. Desafortunadamente, algunos
de los casos de corrupción que se descubren son tan
graves y vergonzantes que provocan una alarma social que
desprestigia la política y el ejercicio de la función pública.
La corrupción se produce cuando se confunden
los límites entre lo privado y lo público, cuando se mezclan
los intereses particulares con el bien colectivo, y cuando
se utilizan los resortes de poder en beneficio personal.
Hemos de elaborar leyes que establezcan más controles,
que institucionalicen la transparencia y que introduzcan
mayor racionalidad en la toma de decisiones administrativas
y políticas. Hay que ser especialmente rigurosos en la
contratación pública de personal y en la concesión de
subvenciones, así como ser absolutamente ejemplares y
taxativos ante la evidencia de una conducta ilegal. Los casos
que aparecen en estos días son indignos e injustificables.
Algunas instituciones de nuestro país se encuentran
en crisis desde hace años, y el sistema de representación
pública no es una excepción. Debemos recuperar la vocación
sincera de servicio público y renovar el compromiso con el
interés general. Hay que revisar los motivos que empujan a
algunas personas a incorporarse a la política y a lo público, y
hay que recordar con tesón que a la política se va para servir, no
para servirse. Con profesionalidad y rigor, pero con humildad.
Dando lo mejor de cada uno en beneficio de la comunidad.
@PerezJP_

portaveus dels grups municipals

Antonio Gallego Burgos

Por la rehabilitación
del Artesano
El Centro Artesano es un equipamiento cultural de
nuestra ciudad de alto valor patrimonial y sentimental. Este
teatro modernista construido en 1919 ha sido una referencia
cultural y social de diferentes generaciones de pratenses. No se
puede entender la historia reciente de nuestra ciudad sin hacer
referencia al emblemático Centro Artesano.
El alcalde de El Prat lo compró ahora hace 10 años
por más de 600 millones de las antiguas pesetas. El objetivo
era rehabilitarlo y acondicionarlo para devolverle el esplendor
perdido por la falta de mantenimiento de sus antiguos
propietarios. Como ocurre con otras tantas cosas, sus palabras y
su compromiso se perdieron en el sueño de los justos…
No exagero si digo que el equipo de gobierno de ICV
y PSC ha pasado olímpicamente del Artesano. Su política cultural
ha sido dar prioridad a casi todo menos a esta obra modernista.
Arreglar el techo del bar es un simple parche, una nueva chapuza
de la factoría Tejedor. Siempre he tenido claro que no soportan
que El Prat tuviera historia más allá de la que puedan rescribir
ellos. Sufren alergias varias cuando alguien les recuerda que un
día nuestra ciudad tuvo una sociedad civil fuerte y organizada,
capaz de levantar este tipo de equipamientos.
Dejar en estado de ruina el teatro y su fachada me
parece una irresponsabilidad histórica y un claro ejemplo de
dejadez cultural. Parece que el alcalde Tejedor se gastó esos
600 millones de los contribuyentes para nada. Sospecho
que están deseando que se caiga para hacer un nuevo
equipamiento al estilo tanatorio soviético que tanto les gusta.

Rafael Duarte Molina

La doctrina del shock
Hace muy pocos años irrumpió como un
verdadero fenómeno editorial un libro titulado La
doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre.
La autora, Naomi Klein, llegaba a la conclusión de que
determinadas medidas económicas muy impopulares
solo podían tomarse tras desastres o hechos similares
que provocaban un fuerte impacto en la psicología social
y llevaban a periodos de conmoción y confusión.
Me parece ésta una referencia adecuada y
perfectamente aplicable al periodo que vivimos y a
nuestro momento político y económico. La crisis, el
paro, la corrupción, el descrédito de todo el sistema,
las instituciones en entredicho, todo a la vez…
La situación es de tal calado que puede
equipararse a esos desastres que comentábamos y
que conducen a estados sociales de conmoción y
confusión. Es el escenario ideal para poder aplicar
medidas impopulares ante la desorientación y desazón
de la mayoría de la ciudadanía, que se mantiene
estupefacta entre la indignación y la impotencia.
Porque ante todo este cúmulo de circunstancias
que están provocando un verdadero terremoto social,
las respuestas que se plantean son las de siempre,
aquellas que siguen al pie de la letra lo que expone
Naomi Klein en su libro: más recortes, menos servicios
públicos, más desempleo, más ajustarse el cinturón.

Hemos pedido a ICV y PSC que se tomen en serio la
rehabilitación integral del Artesano y que devuelvan al casco
antiguo un espacio que vuelva a brillar como lo hizo en el
pasado. Siguen negándose en rotundo. Una pena...

Se impone una reflexión profunda y se esperan
acciones contundentes. Alguien ha hablado de final de
una etapa e incluso de final del régimen establecido en la
transición. Puede ser. En cualquier caso, la necesidad de un
cambio de políticas parece ya hoy una necesidad ineludible.

www.antoniogallego.es

www.iniciativa.cat/elprat
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Autors/es
del Prat,
a la xarxa
Neix Pratilletres, una
base de dades a Internet
de tots els escriptors
i escriptores locals

EL PRAT

18
març

13

En el marc del Pla de foment de la lectura
del Prat, la Biblioteca Antonio Martín vol
donar a conèixer Pratilletres, una base
de dades d’autors i autores locals amb
la finalitat de difondre les seves obres literàries, divulgatives o d’imaginació.
Pratilletres, a la qual es pot accedir a
través del web de la biblioteca (http://
www.biblioteca.elprat.cat ), neix amb
la voluntat de ser un recurs dinàmic que
es nodreixi de la col·laboració ciutadana i està obert a qualsevol suggeriment,
correcció o incorporació de noves entrades que vagin enriquint i perfeccionant
aquesta eina col·lectiva.

Un usuari de la Biblioteca consulta Pratilletres a Internet.

115 escriptors/es
Pratilletres consta, actualment, de 115 entrades d’autors i autores locals, formades
per diverses parts: biografia, obra publicada, catàlegs, vídeos... La interacció dels
autors i autores locals amb el projecte ha

començat a produir-se des dels primers
moments de la publicació de Pratilletres.
El projecte ha tingut una molt bona acollida i s’espera que contribuirà a donar a
conèixer els nostres creadors i creadores
a tots el pratencs

❧

Tota la informació sobre les activitats a

www.elprat.cat
Número 188. Març 2013

El menú del Ribera
Conferències, exposicions, tallers i d’altres activitats construeixen un menú d’activitats que convida
a la reflexió sobre el procés de producció, distribució i consum dels productes que mengem.
Participa de la llista col·laborativa “La música a la cuina” que dinamitzarà La Capsa.
Activitats en el marc de les IV Jornades Gastronòmiques Pota Blava i Carxofa Prat
Més informació a www.ccriberabaixa.cat o a http://lacuinadelribera.elprat.cat

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa. Del 7 al 15
Dijous 7 >> Inauguració del Menú del Ribera

+ a prop
19.30 h, Taula rodona: Autogestió del consum i
sobirania alimentària
18.30 h, Inauguració exposició

Dissabte 9 >> 17.30 i 18.30 h, Racó del Joc: Petits pastissers
Diumenge 10 >> 12 h, Petit mercat de l’hort urbà
Dilluns 11 >> 17 h, Taller pràctic: Cuina contemporània de

proximitat,

amb Carlos Benítez. Inscripció: 4 €

Dimecres 13 >> 19 h, Taller pràctic: Cuina Vegana,
d’Ecoanimalistes del Prat. Inscripció: 6 €

a càrrec

Dijous 14 >>19 h, Taller pràctic: Cuina contemporània de

proximitat, amb Carlos Benítez. Inscripció: 4 €

Divendres 15 >> 19 h, Documental i col·loqui: Making de connection

+ a prop

Ferran Cussó, Alícia Durán, Carlos Fdz. Rovira, Sergi Pandaman i Albert Rodríguez
Exposició col·lectiva que reflexiona sobre el procés que han seguit els aliments que consumim
fins a arribar a la taula, des d’una perspectiva de proximitat, atenent a diverses alternatives als
grans majoristes que existeixen avui dia.

Del 7 de març al 14 d’abril
Inauguració: Dijous 7, a les 18.30 h
Visites guiades: Dimarts i dijous, de 17 a 18.30 h

Autogestió del consum i sobirania alimentària

La proliferació de cooperatives de consum als darrers temps respon a la dificultat del mercat
per produir aliments de qualitat en unes condicions socials i mediambientals sostenibles.
Taula rodona amb Kals carxofa, projecte PACA, Joan Ribes de la cooperativa agrícola del Prat i
la plataforma Delta Viu. Condueix: CRIC (Centre de Recursos i Investigació en Consum)

Making the connection

Projecció del documental i posterior debat sobre
aquest film que explora els beneficis de l’estil de
vida vegà, amb el testimoni d’un diestista, cuiners,
agricultors, un atleta d’elit i grups ambientalistes.
Organització: Ecoanimalistes del Prat

Divendres 15, a les 19 h

Petit mercat de l’hort urbà

Un espai per a tota la família amb estands dedicats a
l’hort urbà, paradetes de producte de proximitat i taller
pràctic per als més petits.

Diumenge 10, a les 12 h

Dijous 7, a les 19.30 h

Segueix-nos a

EL PRAT CULTURA

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

T eatre

Paraula
de dones

Espectacle
de creació
compartida entre
dones de la ciutat
i La Capsa que té
per objectiu donar
visibilitat i posar
en valor el paper
de les dones en
el camp de la música a la ciutat. Vegeu el
procés de treball a www.lacapsa.org

Teatre Modern
Divendres 8, a les 23 h
Entrada: 6 €

La Calòrica

L’Editto Bulgaro

Amb Arnau Puig, Xavi Francés,
Marc Rius i Aitor Galisteo Rocher
Sàtira política. El 18 d’abril de
2002, Silvio Berlusconi es troba
de visita oficial a Bulgària. En
una roda de premsa, el primer
ministre italià descriu com a ús criminal el que l’humorista Daniele
Luttazzi i altres dos periodistes estan fent als seus espais de la televisió
pública italiana i insta la directiva de la cadena a emprendre mesures.

Teatre Modern. Diumenge 10, a les 19 h. Entrada: 12 €
En acabar l’espectacle tindrà lloc un col·loqui amb la companyia

Converses entre bambalines. Mitjans de
comunicació i llibertat d’expressió

Etc, de l’institut
a l’escenari
33 alumnes de diferents
instituts de la ciutat, pugen a
l’escenari per mostrar 5 peces
teatrals breus
Organització: Grup Etc

Teatre Modern
Dissabte 2, a les 19 h
Entrada: 3 €

Conduït per Bertran Cazorla

Cèntric Espai Cultural. Dimarts 5, a les 19 h

Indaga-so

Espai d’experimentació musical que organitza La Capsa per a persones
interessades en el so digital, fent una demostració pràctica amb sintetitzadors,
tablets, ordinadors i teclats.

Fosi Barry & The CupCakes
Festa presentació del nou disc de Fosi Barry

Cèntric Gastrobar by Ona Nuit. Diumenge 3, de 16 a 20 h

Beatles

M úsica

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa. Divendres 1, a les 19 h

Manel Camp Trio i Llibert Fortuny amb
l’Orquestra Camera Musicae

Concert extraordinari, que fa conviure a l’escenari
el so clàssic de l’Orquestra amb el ventall de
sonoritats modernes del gran pianista Manel
Camp i el seu trio i, a més a més, el saxo de Llibert
Fortuny. Tomàs Grau dirigeix una orquestra de dotze
músics per a interpretar la Suite de primavera,
Nonze i Suite Tangram, de Manel Camp.

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 3, a les 19 h. Entrada: 12 €

Veus robades

L ectura

Pep Tosar i Maria Lorea
Mallorca vers a vers

L’actor Pep Tosar posa veu als poetes
mallorquins més rellevants del segle XX
en un espectacle que recull les creacions
que millor retraten l’illa de Mallorca.
Juntament amb la pianista Maria Lorea
creen un espectacle sensible i bell, ple de
matisos que només pot sorgir de la unió
de dos grans artistes.

Cèntric Espai Cultural. Divendres 1, a les 19 h

Conèixer món

Najat El Hachmi

L’escriptora ens presenta la seva visió
del món a partir de les seves novel·les.
Amb L’últim patriarca, guanyadora
del Premi Ramon Llull de novel·la, exposa la història d’un
immigrant marroquí que s’instal·la a la Catalunya central.

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 7, a les 19 h

Unió Filharmònica i
Get Back

L’Orquestra Simfònica de la Unió
Filharmònica del Prat i el grup Get Back ofereixen un concert amb els
millors temes dels Beatles. Organització: Unió Filharmònica Prat

Cèntric Espai Cultural. Divendres 9, a les 19 h

Vermutis al sol

Dissabtes, a les 12.45 h. Dj
Diumenges, a les 12.45 h. Música en directe
Terrassa del Cèntric Gastrobar by Ona Nuit

Lectures psicotròniques

Laura Rosal

Una trobada amb una jove poeta andalusa que viu a Catalunya.
Ha publicat els seus poemes en diverses antologies i revistes
literàries, també ha participat en diversos recitals i trobades
literàries. Activitat organitzada amb la col·laboració del col·lectiu ink-out i la presentació
d’Oscar Solsona.

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 13, a les 19 h

Món contemporani
Taula rodona amb Quim Brugué i Ramon Franquesas
A partir del llibre És la política, estúpids, del Catedràtic de Ciències Polítiques de la
UAB Quim Brugué, s’analitzaran diferents maneres de fer política, adaptant-la a les
necessitats reals d’avui dia. Organització: Club de lectura Pensament Polític Actual
Es pot seguir en streaming a http://www.livestream.com/elpratcultura

Biblioteca Antonio Martín. Dijous 21, a les 19 h

Vicenç Tierra presenta
La cuina de l’escriptor: ingredients per a una narració
Biblioteca Antonio Martín. Divendres 22, a les 19.15 h

ENCARA ES PODEN VISITAR

NOVES EXPOSICIONS

Multisales d’art (1)

Carnaval 2013

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

Mostra de les millors imatges del Carnaval,
que han fet arribar els participants.

E xposicions

Centre Cívic Jardins de la Pau
Del 14 de març al 5 d’abril
Inauguració: Dimecres 14,
a les 19 h

(Sala 1). jaume.tv
Mystery Guest. Passatger sense vol
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.

Diables, gegants i capgrossos
Les figures del Prat

Exposició sobre el seguici popular
que comptarà amb la presència de
les figures originals dels gegants,
gegantons, capgrossos, diables i
“El Pollo”, amb l’objectiu de potenciar
i millorar la visibilitat i l’explicació dels
elements del seguici tradicional.

Cèntric Espai Cultural. Del 18 de març al 9 de juny
Inauguració: Dilluns 18, a les 19.30 h

Joves i igualtat

(Sala 3). Vanessa Junqué i Lucía Colinas
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.
Centre d’Art Torre Muntadas. Fins a l’1 d’abril

Creada per la Joventut Socialista del Baix Llobregat explica la
violència de gènere i el tracte desigual des d’un put de vista jove.

Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa. Del 4 al 17
Inauguració: Dilluns 4, a les 19 h

(Sala 2). David Mutiloa
EXPO67
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.

Senyal amplificat amb Jordi Ferreiro i
Pep Dardanyà

Espai de diàleg i reflexió entorn les pràctiques artístiques contemporànies

Centre d’Art Torre Muntadas. Dissabte 9, a les 11 h

Mostra de treballs manuals

Júlia Cáceres

Organització: AVV Jardins de la Pau

Relats del passat

Centre Cívic Jardins de la Pau. De l’1 al 8
Inauguració: Divendres 1, a les 18.30 h

El cine de Frida

Ángeles de hierro,

C inema

de Katja von Garnier

Sèrie sobre la lluita que, a principis del
segle XX, un grup de dones valentes
van portar a terme a favor del sufragi
universal a Nord-americà.
Organització: Assoc. de Dones
Progressistes Frida Kahlo

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

Chorreo (la gran
broma del 2 a 6),

de Francesc Cànovas
Espanya, 2010. Comèdia. Documental
Immers en la crisi econòmica, Cesc,
un fanàtic seguidor barcelonista,
s’adona que el clàssic, pot ser una
manera d’augmentar els seus ingressos
econòmics.
Organització: Penya Barcelonista Prat Potablava
No recomanable per a menors de 10 anys

Cèntric Espai Cultural. Divendres 8, a les 18 h

La Saleta. Escola d’Arts del Prat
Fins al 29

Cine club

Katmandú, un espejo en el
cielo, d’Icíar Bollaín

2011, Espanya
Amb Verónica Echegui,
Saumyata Bhattarai, Norbu
Tsering Gurung
Laia és una jove mestra que
es trasllada a Katmandú per
a treballar en una escola. Allà
troba un panorama d’extrema
pobresa amb un sistema
educatiu que exclou als més necessitats.

Cine Capri. Dimecres 13
Tres sessions: 10 h (sessió per a famílies amb infants
petits i bebés), 17.30 h i 20 h (VOSE)

Cine Capri

Estrena simultània de: Hansel & Gretel: Cazadores de
Brujas (1, 2 i 3), Oz, un mundo de fantasía (8, 9 i 10)
Los Croods, una aventura prehistórica (22, 23 i 24 )
Altres pel·lícules: Hermosas Criaturas
Per confirmar dates i horaris truqueu al 93 379 59 43 o
a www.cinecaprielprat.com

Itinerari

La història del
Prat: La petjada
de les dones

Itinerari històric, a càrrec de
l’arxiu, per carrers i espais de
memòria relacionats amb les
dones del Prat.
Punt de sortida:
Pl. de la Vila
Diumenge 10, d’11 a 13 h
Cal inscripció prèvia via mail a
patrimonicultural@elprat.cat
o telefònica 93 478 28 58

LECTURA

TALLERS

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

Taller familiar, nens i nenes amb la col·laboració dels pares
Espai de creació on aprendre a construir i manipular titelles per finalment
representar una obra.

L’hora del conte

Creació de titelles

Biblioteca Antonio Martín. Dissabtes, a les 12 h
Dissabte 2. Llegendes de Japó, amb Anna García
Dissabte 9. Contes de senyores i senyoretes, amb Laura Tamayo
Dissabte 16. Don Joan de la Panarra, amb Blai Senabre
Dissabte 23. Llegendes per a no dormir, amb Alba José

Centre Cívic Jardins de la Pau. Diumenge 10, a les 12 h

Art en família

#2: Jo també sóc un artista!, amb Montse Sans
Activitat recomanada per a nens i nenes de 4 a 8 anys,
acompanyats pels pares, per viure l’art des de dins,
posant-nos a la pell dels artistes, per un dia.

Dijous 14, a les 18.15 h. Storytime (conte en anglès)
Dissabte 16, a les 11 h. L’hora dels nadons amb els 5 sentits:
Ayurveda per a nadons, amb Carme Navarro

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

TEATRE I MÚSICA
Òpera per a tota la família

Cada mes la Biblio fa tallers

I nfantil

La Ventafocs

Projecció de l’espectacle familiar amb direcció
dramatúrgia de Joan Font (Els Comediants) i
escena i vestuari de Joan Guillén. Basat en el
conte tradicional de la Ventafocs i l’òpera de
Rossini. Enregistrada el 2009

Conillets tovalloners, amb Núria Altamirano

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 20, a les 18 h

Poesia, amb Maribel Martín

Activitat recomanada per a nens i nenes, a partir de 8 anys
En commemoració del Dia Mundial de la Poesia, ens
endinsarem a la poesia com a fet quotidià per
convertir-nos en poetes.

Cèntric Espai Cultural. Diumenge 10, a les 18 h

Un raspall i altres animals

Cèntric Espai Cultural. Dijous 21, a les 18 h. Cal inscripció prèvia

amb Clara Ribatallada

Espectacle homenatge a dos grans autors de la literatura catalana:
Pere Calders i Joana Raspall, amb la presentació del conte “Raspall” i
un seguit de poesies d’animals, amb titelles, música, teatre d’objectes
i moltes sorpreses.

Biblioteca Antonio Martín. Dimecres 13, a les 18 h

Cia. La Trepa

Gats

Una colla de gats amics es reuneixen per
cantar-li a la lluna plena, però la seva
cantada es veu interrompuda per un
estrany: un gat negre que acaba d’arribar
a la ciutat. Organització: La Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils

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

JOCS

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

Dissabte 2. Emmarcant fotos
Dissabte 9. Petits pastissers
Dissabte 16. Jocs en família
Dissabte 23. Ous de Pasqua

Pratilleure, la festa

Les entitats de lleure del Prat (AEiG Anton Vilà, AEiG Conxita Busquets, Centre
Esplai El Globus, CE Sant Pere i Sant Pau, Imaginarium i el Grup Infantil Sant
Cosme) organitzen un munt d’activitats, jocs i tallers per aquesta diada.

Parc Fondo d’en Peixo. Diumenge 17, a les 10 h

Activitats de lleure
del mes de març
Caminada: Manresa
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 €

DIMECRES 6
Sortida: Montblanc (Tarragona) + dinar amb
ball + visita a fàbrica de galetes
Visita guiada per la vila medieval de Montblanc +
dinar (calçotada) i ball + visita a la fàbrica de galetes
Rifacli
Informació i inscripcions: Programa de Lleure de la
Gent Gran. Places limitades. Preu: 35 €

DIMECRES 20
CINE: “¿Y si vivimos todos juntos?”
Cinema Capri a les 19 h
Entrada lliure a partir de 60 anys

Nova
POSA’T EN FORMA
activi
tat
Els dimecres al matí sortirem
del Centre Cívic Jardins de la Pau
direcció als Horts Lúdics, per fer exercicis
dirigits per un professional a l’espai lúdic
de la gent gran
Informació i inscripcions:
Programa de Lleure de la Gent
Gran. Activitat gratuïta

Recordeu que a partir
del mes de març ja
podeu entregar els
vostres escrits per
Sant Jordi. Data límit
d’entrega 11 d’Abril
Més informació al
Programa de Lleure de
la Gent Gran

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

Creix la
col·leció
de textos
locals
Recull dels treballs
guanyadors de la Beca
Jaume Codina de
recerca històrica del Prat
La “Col·lecció de textos locals”, formada
fins ara per 9 llibres de temàtica pratenca
editats per l’Ajuntament, compta amb un
nou membre, un llibre que recull els treballs guanyadors de la Beca Jaume Codina
de recerca d’història local de l’Ajuntament
del Prat de les edicions 2007, 2008 i 2010.
Els tres treballs són aportacions inèdites a la història del Prat. Montse Piñeiro,
guanyadora de l’edició 2007, ha fet un “Inventari toponomàstic del Prat de Llobregat”. L’any 2008, Jordi Ramos va obtenir la
beca amb el treball “Estudi evolutiu de la
xarxa viària del Prat”. L’edició de 2009 va
ser declarada deserta pel jurat i el 2010 el

Jordi Ramos, Joan Puigmalet, Montse Piñeiro, David Vicioso (regidor de Cultura) i Pau Vinyes
(guanyador de la Beca de 2011).

guanyador va ser Joan Puigmalet amb el
treball “Trons a Remolar. Dites i refranys
del Prat de Llobregat”.
D’aquest llibre se n’ha fet una edició digital que es pot consultar gratuïtament
a www.patrimonicultural.elprat.cat.

Amb aquesta publicació s’ha obert una
secció on es podran trobar altres publicacions municipals. Ara també està disponible el Diari retrobat. Memòries de
Guerra de Moisès Llopart, número 1 de
la col·lecció i que està exhaurit
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TORNA EL FESTIVAL “SOPES DEL MÓN”

FANALS AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA

Diumenge 17 de març, de 10 a 16 h, les sopes i les cultures del
món es tornen a trobar a Sant Cosme, amb l’organització de GATS.
Tota una jornada de música, activitats, entitats i participació,
orientades a posar de manifest la diversitat cultural del Prat a
través d’una mostra de sopes. www.sopesdelmondelprat.org

L’Ajuntament ha instal·lat 30 fanals i 70 balises lluminoses
alimentades amb tecnologia fotovoltaica per il·luminar el
camí de la platja entre l’Onze de Setembre i el Cementiri
del Sud. En concret s’estalviaran cada any 6.816 kw/h i es
deixaran d’emetre a l’atmosfera 2,27 tones de C02 respecte
d’una instal·lació convencional. Vídeo a www.elprat.tv

VEHICLES HÍBRIDS PER A LA POLICIA LOCAL

APORTACIÓ SOLIDÀRIA DE MEDIA MARKT

La Policia Local del Prat ha adquirit quatre vehicles amb
tecnología híbrida (combinació de motors d’explosió i
elèctric), molt eficients energèticament. Aquests nous
cotxes, que a poca velocitat funcionen només en mode
elèctric, substitueixen altres cotxes patrulla que ja havien
arribat al final de la seva vida útil. Vídeo a www.elprat.tv

L’empresa Media Markt, amb la seu social al Mas Blau, ha
lliurat 10.000 € al Punt Solidari del Prat, el centre de recollida
i distribució d’aliments a persones necessitades. La meitat
de l’aportació, 5.000 €, l’han recollit els treballadors/es en
una rifa solidària. A la foto, la tinenta d’alcalde d’Acció Social,
Margarita Garcia, rebent el xec. Vídeo a www.elprat.tv
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PRATENCA CENTENÀRIA
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor,
i la tinenta d’alcalde d’Acció
Social, Margarita Garcia (a
l’esquerra de la foto), han visitat
la pratenca Mercè Agustina Gil
amb motiu del seu centenari.

GRAN ÈXIT DEL MERCAT DE PAGÈS
El Mercat de Pagès del Prat,
que es fa cada dissabte
al matí a la pl. de Pau
Casals, ha esdevingut un
gran èxit i està registrant
una gran afluència de
compradors. Al Mercat,
els pagesos i pageses del
Prat hi venen productes
frescos del Parc Agrari.
Vídeo a www.elprat.tv
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ESTUDIANTS DE 4 INSTITUTS
DEL PRAT FAN TEATRE
La companyia de teatre
extraescolar “ETC...”, formada
per estudiants de quatre
instituts del Prat, estrena el
seu primer espectacle, titulat
ETC, de l’insitut a l’escenari,
dissabte 2 de març a les 19 h
al Teatre Modern (donatiu de
3 €). Si us interessa el teatre
i el cinema i sou estudiants
d’ESO o batxillerat, us
podeu apuntar a “ETC...”
a través de les AMPA.
www.facebook.com/etcprat

13

L’Ajuntament veta els bancs
que promoguin desallotjaments
També dóna instruccions a la Policia Local i a la resta de serveis municipals perquè
no donin cap tipus de suport a la policia judicial en els desallotjaments al Prat
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El Ple Municipal del
Prat ha aprovat una
moció que insta el
Govern de l’Estat a
suspendre les execucions hipotecàries de
la residència habitual
d’aquelles persones i
famílies
veritablement vulnerables, és
a dir, aquelles que no
puguin cancel·lar els
seus deutes amb els
bancs mitjançant la
dació en pagament.
Mentre no es faci
efectiva aquesta suspensió, l’Ajuntament
pren les següents
mesures:
[ Sol·licitar als jutjats del Prat que facin
arribar mensualment
als Serveis Socials
municipals una relació dels processos
judicials que podrien
El desallotjament del domicili habitual és un dels pitjors tràngols que pot passar una família.
finalitzar amb el llançament (desallotjament) de les persones demandades.
Al Prat, el volum de desallotjaments és
[ Assessorar els afectats/des pels prosensiblement inferior a la mitjana dels
cessos d’execució hipotecària en l’OfiLes dades del Prat
municipis metropolitans, ja que no va
cina Municipal d’Habitatge (vegeu-ne
L’any 2012, les execucions
viure el “boom” immobiliari de principis
informació a la pàgina següent).
hipotecàries al Prat van ser 65,
de segle amb la mateixa intensitat. D’altra
[ Deixar d’operar amb aquelles entide les quals 14 van acabar en
banda, la majoria de processos afecten a
tats bancàries que promoguin procellançament (desallotjament). L’any
pisos de lloguer i locals, mentre que les
diments judicials per al desallotjament
passat, dels 92 desnonaments
execucions hipotecàries són una minoria
de la residència habitual de persones
per impagament de lloguer es
d’aproximadament el 15% dels casos, fet
empadronades en aquest municipi.
van executar 35 llançaments.
que no resta gravetat a la situació
[ Donar instruccions a la Policia Local
Són xifres bastant inferiors a
i a la resta de serveis municipals perquè
les registrades en la majoria de
Més informació i text de la moció a les Notícies
no donin cap tipus de suport a la policia
municipis similars del nostre entorn.
de www.elprat.cat
judicial en els llançaments.

❧

El Servei
d’Intermediació
Hipotecària
es troba a les
oficines de
Prat Espais
(carretera de la
Bunyola, 49).
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Mesures per prevenir que
ningú es quedi sense llar

març

L’Ajuntament disposa de diversos mecanismes per evitar que s’arribi al punt final dels
processos d’execució hipotecària i desnonaments: el llançament o desallotjament

Per evitar que s’arribi al desallotjament
de les persones sotmeses a processos
d’execució hipotecària o desnonaments,
l’Ajuntament del Prat du a terme diferents actuacions:
• Servei d’Intermediació
Hipotecària (SIH)
Aquest servei d’intermediació, ubicat a
l’Oficina Municipal d’Habitatge (Prat Espais), treballa amb un conveni amb Càritas i Ofideute (servei de la Generalitat
de Catalunya) per intermediar entre els
bancs i les persones afectades per execucions hipotecàries (o entre propietaris i

inquilins de pisos) per renegociar la hipoteca o trobar altres solucions que evitin el
desallotjament. Durant 2012, el SIH va tramitar 59 casos, en molts dels quals es van
acordar solucions satisfactòries: dació en
pagament sense deute, modificació de
quotes, conversió de propietari a inquilí...
L’Ajuntament recomana a les persones
afectades per un d’aquests processos
que vagin com més aviat millor al SIH.
• Ajuts al lloguer i
d’urgència especial
L’Oficina Municipal d’Habitatge gestiona dos tipus d’ajuts per al pagament del

lloguer: una prestació amb una durada màxima de quatre anys, destinada a
persones amb risc d’exclusió residencial
i recursos limitats, i una altra d’urgència
especial quan ja existeixen deutes en el
pagament del lloguer o de la hipoteca.
• Cooperació amb
entitats socials
L’Ajuntament coopera amb les entitats
del tercer sector del Prat per sumar esforços contra l’exclusió social de les persones afectades per aquestes situacions
i evitar que passin a engrossir les files de
la “nova pobresa”

❧
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Preparem
el curs
2013 – 2014
Arriba la preinscripció
per a infantil (P3, P4 i
P5), primària i secundària
obligatòria (ESO)
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El període de preinscripció per a educació infantil, primària i secundària obligatòria per al curs 2013–2014 serà molt
probablement a mitjan març. Aquests
dies, les famílies del Prat amb fills o filles
que inicien l’escolarització en el segon
cicle d’infantil (nascuts el 2010) i les dels
que inicien l’educació secundària obligatòria (nascuts el 2001), estan rebent a
casa un llibret de l’Ajuntament amb tota
la informació dels centres públics i concertats de la ciutat.
Tota aquesta informació també la podeu consultar a l’apartat “Viure/Educació” del web www.elprat.cat.

El període de preinscripció escola serà molt probablement a mitjan març.

Oficina Municipal
d’Escolarització
L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
gestiona tot el procés de matriculació,
ofereix informació i orientació a les famílies i recull i tramita les sol·licituds de

preinscripció als centres educatius. Durant els dies de preinscripció, l’OME atén
el públic a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), a la planta baixa
de la Casa de la Vila, en horari de matí i
tarda

❧

El Prat promou la formació
professional i la inserció laboral
S’han celebrat les jornades “FP.PRAT = coneixements + valors + oportunitats”,
organitzades per l’Ajuntament i els instituts Illa dels Banyols i Ribera Baixa
laboral i professional dels
joves i adults de la ciutat.
Alumnat,
professorat i
empreses

Aspecte de les jornades FP.PRAT.

Del 18 al 21 de febrer s’han celebrat
les jornades “FP.PRAT = coneixements
+ valors + oportunitats”, organitzades
per les regidories d’Educació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat
i els instituts Illa dels Banyols i Ribera
Baixa.

Les jornades, celebrades al Cèntric
i als dos instituts, les ha promogut la
Taula de FP al Prat, una plataforma estable de treball dels diferents agents i
professionals que operen a l’entorn local, amb l’objectiu principal de fomentar la formació professional i la inserció

A les jornades hi han participat alumnes, professorat, empreses i agents econòmics i
socials, i han servit per donar
a conèixer les magnífiques
possibilitats que ofereix la
nova FP per qualificar professionalment els i les alumnes
en la seva formació inicial i els
treballadors i treballadores,
ocupats o en situació d’atur.
S’han pronunciat conferències, s’han fet taules rodones,
s’han projectat vídeos i s’ha
reconegut les empreses que
han destacat pel seu compromís amb la formació acollint alumnat en pràctiques,
donant material i equips, impartint formació, etc. (Aquestes empreses són: Aduanas
Pujol Rubió, Ariston, Hellmann Worldwide Logistics, Lluch Essence, Media Markt
El Prat, Northgate España Renting Flexible, Piera Asesorías y Servicios, Serunion i
Best European South Terminal

❧

Vídeo a www.elprat.tv
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Març, el
mes més
gastronòmic
Quartes Jornades
Pota Blava i Carxofa Prat
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Després de l’èxit del QuintoTapa,
amb més de 22.000 tapes venudes,
l’Associació de Gastronomia i Turisme
(AGT) impulsa les Quartes Jornades
Gastronòmiques Pota Blava i Carxofa
Prat, amb el suport de l’Ajuntament i
amb la participació dels restaurants de
la xarxa de qualitat El Prat Degusta’l.
Les Jornades se celebraran de l’1 al 31
de març, un mes durant el qual podrem
degustar plats elaborats amb pollastre i
carxofa del Prat, acompanyats per la cervesa Inèdit de DAMM, principal patrocinador de les Jornades. A l’edició de l’any
passat van participar 20 restaurants i es
van vendre més de 4.000 menús.
Aquest any hi participen un total de
23 restaurants de la nostra ciutat, dels
quals 12 són de la xarxa El Prat Degusta’l
(www.portadelta.cat/degustal.php).
El paper d’Internet
Trobareu tota la informació sobre les Jornades a www.marcgastronomic.com i
a Facebook, Twitter i Instagram de l’AGT.
També es farà la Segona Trobada de Blocaires #MarçGastronòmic, en la qual participaran autors i autores gastronòmics
de referència

❧

Un total de 23 restaurants del Prat participen aquest any en les Jornades Gastronòmiques.

Sobirania
alimentària
El Centre Cívic Sant
Jordi – Ribera Baixa
participa un any
més a les Jornades,
amb una exposició,
conferències, tallers
i activitats sobre
els productes de
proximitat i la
sobirania alimentària.
Consulteu http://
lacuinadelribera.
elprat.cat

Pollastre i carxofa permeten fer mil combinacions delicioses.

Donació a Sant Joan de Déu
[ La Junta Local de
l’Associació Espanyola
Contra el Càncer del
Prat ha donat prop de
15.000 € al programa
de rehabilitació dels
infants amb càncer de l’Hospital Sant
Joan de Déu. Els diners provenen de
la solidaritat de la gent del Prat i les
seves aportacions a les activitats que
ha organitzat la Junta el darrer any.]
10è Fòrum de Treballs de
Recerca

El Centre Municipal de Vela del Prat, un dels serveis distingits.

Qualitat
turística
pratenca

De les 34 empreses i serveis dels municipis de la costa del Baix Llobregat, 31 renoven el distintiu i 3 l’han rebut enguany
per primer cop. Aquestes noves incorporacions són el Centre Municipal de Vela
del Prat, el Cèntric Espai Cultural del Prat i
la platja de Gavà.

Onze empreses i serveis
del Prat reben un distintiu

Els 11 distingits
del Prat

Onze empreses i serveis del Prat han
rebut enguany el distintiu SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació), juntament amb 23
més de tota la costa del Baix Llobregat.
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat va iniciar l’any 2007 aquesta aposta
per la qualitat a la nostra comarca mitjançant el prestigiós distintiu SICTED
(www.calidadendestino.es).
El passat mes de desembre va finalitzar
el cicle d’implantació 2012 del SICTED.

Les empreses i serveis del Prat que
tenen el distintiu són, per ordre alfabètic: Academia Sánchez-Casal, Alberg
de Centre Esplai, Centre de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament del Prat
de Llobregat, Centre Municipal de Vela
del Prat, Cèntric Espai Cultural, Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat,
La Porta del Delta, Platja del Prat de
Llobregat, Restaurant La Lluna en un
Cove, Restaurant La Masia - Acadèmia
Sánchez-Casal, Restaurant Sallés Hotel
Ciutat del Prat

❧

[ El 21 de març el Centre Cívic Sant
Jordi - Ribera Baixa acollirà aquesta
exposició pública dels treballs de
recerca que prèviament han estat
seleccionats pel jurat i que durant
aquest curs han estat elaborats per
part de l’alumnat de batxillerat. Més
informació a l’apartat “Viure/Educació” de www.elprat.cat.]
La Cia. de dansa Mar Gómez
estrena al Teatre Modern
[ For ever and a day és el nou
espectacle d’aquesta reconeguda i
premiada cia. de dansa que té, des
de 2006, la seva residència tècnica
al Prat. Arran d’aquesta residència,
el 23 i 24 de febrer van fer l’estrena
d’aquest espectacle al Teatre Modern:
una obra que convida el públic a
exercir d’observador indiscret de la
vida íntima d’una parella.]
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Les prioritats de la Policia Local:
seguretat, trànsit i convivència
L’any 2012 es van denunciar 600 conductes incíviques al carrer (excrements de
gossos, sorolls, vandalisme...) i es van fer més de 3.000 controls d’alcoholèmia
l’arbrat o el mobiliari urbà, sorolls de l’oci nocturn, no recollir les deposicions dels gossos o no portar-los lligats....).
Trànsit
En l’àmbit del trànsit se seguiran fent els controls habituals
de disciplina viària orientats
a donar prioritat a la seguretat del vianant i, per tant, es
controlaran preferentment
els vehicles estacionats de
forma incorrecta i que posin
en risc les persones que van
a peu (estacionats en passos
de vianants, a la vorera, etc.).
Les xifres d’accidents a la
ciutat són molt similars en els
darrers dos anys. Per intentar reduir-les es continuarà
amb els controls habituals
de velocitat, d’alcoholèmia
(l’any 2012 se’n van fer més
El control de les actituds relacionades amb els gossos (recollir-ne els excrements, evitar que orinin on no està permès,
de 3.000), de distraccions
portar-los lligats...) seguirà sent aquest any una de les prioritats de la Policia Local del Prat.
en la conducció (utilització
dels telèfons mòbils o altres
La Policia Local, un cop fet balanç de l’any
portaments incívics que puguin alterar la
elements que produeixen desatenció) i
2012, té com a objectius per a aquest
convivència.
de la utilització dels mecanismes de seany continuar amb els seus eixos fonaguretat passiva (cinturó de seguretat i
Convivència
mentals, que són vetllar per la seguretat
sistemes de retenció infantil).
ciutadana de forma coordinada amb els
L’any 2012 es van denunciar prop de 600
La Policia Local també pararà especial
Mossos d’Esquadra, gestionar i controlar
conductes incíviques i inadequades en
atenció a la circulació de bicicletes per la
el trànsit urbà i vigilar tots aquells coml’espai públic (orinar al carrer, maltractar
ciutat
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D

es de fa uns quants anys, Mercè
Marimon ha pres el relleu familiar en
la direcció del Capri, aquest cinema
de la nostra ciutat que conserva
l’ambient nostàlgic de les velles sales,
alhora que estrena nova tecnologia
per posar-se al dia i competir en
qualitat amb els cinemes més moderns.
Ara, les pel·lícules que s’estrenen al
Capri ja es poden veure amb qualitat
d’imatge digital d’alta definició.
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Mercè Marimon
Directora del cinema Capri

“La família
Marimon no
es planteja
tancar el
Capri”

La Mercè és una dona molt popular al Prat: de
petita jugava al vestíbul del cine; de més gran,
va ajudar els seus pares, i ara porta la batuta
d’aquesta empresa familiar. És una dona compromesa amb la seva ciutat: participa en activitats culturals, col·labora en les tertúlies d’El Prat
Ràdio, ofereix la seva sala i els seus coneixements per organitzar les sessions de cinefòrum
de l’Ajuntament... És una dona que aquest mes
de març, mes de la celebració del Dia de la Dona
Treballadora, pot personificar un homenatge a
les dones del Prat.

supera quan veus la lluminositat, l’enfocament,
la qualitat de la imatge... La nostàlgia queda en
segon terme.

Els teus pares, el Fermí i la Carmen, ja estan jubilats?
Tècnicament, el meu pare ja està jubilat i la mare
encara no. El pare és el meu conseller en tot el
que faig i decideixo. La mare està molt enfeinada cuidant l’àvia, però encara li queda temps per
venir al cinema. Què se’n faria, del Capri, sense
la mare fent de taquillera! Perdria molt! Aquest
cinema és la seva vida!

Des de quan dirigeixes el Capri?
Des de l’any 2007. Hem anat fent un canvi progressiu: abans jo ajudava els meus pares i el meu
germà, i la cosa ha anat canviant fins a fer el gir.

Com ha estat aquest canvi tecnològic?
Ha estat un canvi necessari per modernitzar el
cinema i poder seguir endavant. Ara, quasi totes
les pel·lícules es distribueixen en format digital
HD (alta qualitat). Nosaltres, fins ara, treballàvem
amb dues màquines de projectar de pel·lícula de
35 mm.
Suposo que ha estat una forta inversió...
Sí, sí, són molts diners, aquest canvi. L’hem pogut
fer amb els estalvis que la família havia fet amb la
venda del cinema Monmari i que es guardaven per
quan arribés aquest moment. Era això o tancar. I la
família Marimon no es planteja tancar.
I com ha anat el canvi, després de l’estrena
de l’altre dia amb la pel·lícula Lincoln?
Molt bé, el públic va sortir molt content; es va notar la diferència de qualitat d’imatge i també la del
so, que també hem millorat. El mes vinent canviarem, també, la pantalla, i encara es veurà millor.
Tens nostàlgia d’una tecnologia que
desapareix?
Una mica sí, perquè amb el sistema digital no
tens la sensació de tocar, de detenir la cinta físicament, com amb les pel·lícules de 35 mm.
Aquí tens un disc dur on es descarreguen les
imatges i unes claus que t’autoritzen a projectar
la pel·lícula un determinat nombre de vegades.
Quan acabes, s’esborra i llestos. No té l’encant de
les imatges romàntiques que tots tenim al cap,
del que és una cabina de projecció. Ara bé, tot se

Les antigues màquines de 35 mm queden
per al museu?
No del tot: de les dues que teníem, una segueix
a la cabina de projecció, perquè encara la farem
servir. No totes les pel·lícules estan en format
digital; totes les antigues, aquestes que recuperem per a les sessions de cineclub que organitza
l’Ajuntament..., encara ens seran d’utilitat.

Com és la relació del cinema amb la ciutat?
Molt bona. Tenim el millor públic del món. Un
exemple: l’altre dia, durant la projecció d’Els
miserables, vam tenir un problema i vam haver
d’aturar la projecció durant 10 minuts; doncs, no
hi va haver ni una sola queixa entre el públic...
Aquesta relació amb el públic és el que ens empeny a seguir, és fabulós!
No teniu propostes de canvi, de divisió
en multisales...?
Ara no. En la dècada dels anys 90, sí que vàrem
tenir bastant de pressió; per això poques sales
hem pogut continuar com érem. Ara la gent vol
que continuem com estem. Els agrada el Capri.
Ets optimista?
No sé si sóc optimista o inconscient, però penso que els cinemes no desapareixeran. El que
s’ha de fer és oferir als espectadors allò que no
poden trobar a casa seva. Penso que el públic
anirà al cinema a veure les grans pel·lícules, les
espectaculars.
Ets una persona molt vinculada a la ciutat. Com vius el Prat?
Sento realment que el Prat és el meu lloc al món.
Intento participar en la majoria d’activitats culturals. Estic contenta perquè està creixent molt el
pols cultural de la ciutat: cada cop hi ha més gent
que escriu, que fa música, que busca noves maneres d’expressar-se, de viure...
Tenim Capri per a anys?
El Capri no morirà, i si ho fa serà amb les botes
posades!
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[ Dolors Pérez Vives ]

Ha estat un canvi
necessari per
modernitzar el cinema i
poder seguir endavant.
Ara, quasi totes les
pel·lícules es
distribueixen en format
digital HD (alta qualitat).

Tenim el millor públic
del món. Un exemple:
l’altre dia, durant la
projecció d’Els
miserables, vam tenir
un problema i vam
haver d’aturar la
projecció durant 10
minuts; doncs, no hi va
haver ni una sola queixa.

Estic contenta perquè
està creixent molt
el pols cultural de la
ciutat: cada cop hi ha
més gent que escriu,
que fa música, que
busca noves maneres
d’expressar-se, de viure...

EL PRAT
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EQUIP A SEGONA CATALANA

El Club Hoquei Prat només té
un equip, que milita a Segona
Catalana, amb tres pratencs
a les seves files. Actualment
no té equips de formació
PEDRERA ESCOLAR

El club vol fomentar l’hoquei
com a esport escolar per
tal de crear una pedrera
de practicants pratencs
que nodreixin el club

David Cañís, un dels tres jugadors pratencs del Club Hoquei Prat.

EL PRAT
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Supervivents d’una tradició
El Club Hoquei Prat treballa pel foment d’aquest esport a la ciutat des de 1989
El Club Hoquei Prat va ser fundat l’any
1989 i des de llavors treballa pel foment de l’hoquei patins a la ciutat.
Lluny queden els temps en què disposava d’equips de formació. Ara el club
només té un equip, a Segona Catalana, amb tres pratencs a les seves files.
L’entrenador, Óscar Lozano, diu que
“enguany s’ha pogut completar l’equip.

L’any passat vam tenir moltes baixes,
ara l’equip està format i disposat a lluitar per quedar al més a dalt possible a
la classificació”. El Club Hoquei Prat juga
els seus partits, i entrena, a la pista polivalent del Sagnier.
A les escoles
L’entitat demana una implicació de tots

els estaments en el foment de l’hoquei
com a esport escolar. Segons el president del club, Alfredo Urrios, “no hi ha
pedrera de nois del Prat que vulguin fer
hoquei. Una lliga escolar podria ajudar
a fomentar-ne la pràctica, però no hi ha
instal·lacions per dur-la a terme”

❧

Vídeo a www.elprat.tv

flaixos d’esports

EL PRAT
DUATLÓ
Més de 800 participants han pres part a la Duatló Ciutat del Prat: tot un èxit de participació en una
prova que enguany va estrenar circuit de bicicleta a la ronda del Sud. Vídeo a www.elprat.tv
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JUVENTUD PRAT

ATLÈTIC PRAT

El conjunt entrenat per Rafa Lay ha començat la segona volta amb
el repte d’acabar al més amunt possible. La intenció és no patir de
cara a final de temporada. http://www.juventudprat.es.tl

L’Atlètic Prat A, de Tercera Catalana, ha aconseguit sumar
una sèrie de triomfs seguits que li permeten agafar oxigen
a la classificació. http://atleticprat.blogspot.com.es
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