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Telèfons
[ Emergències 112
 
[ Ambulàncies 061
[ Bombers Prat 933791081
[ Policia Local Urgències 092
[ Policia Local 934787272
[ Mossos d’Esquadra 934780347
[ Mossos Urgències 088
[ OIAC-Oficina d’Informació

i Atenció Ciutadana 933790050
 
[  Aeroport 932983838
[  Aigües del Prat 934793535
[ Arxiu municipal 934782858
[ Biblioteca Antonio Martín 933705152
[ Butà 936400867
[ CCCP La Capsa 934785108
[ Cèntric Espai Cultural 934792968
[ CEM Estruch 933709355
[ CEM Fondo d’en Peixo 934782767
[ CEM Julio Méndez 934787660
[ CEM Sagnier 934780639
[ Cementiri de l’Est (Vell) 934782393
[ Cementiri del Sud (Nou) 934782676
[ Centre Cívic

Jardins de la Pau 934782141
[ Centre Cívic

Sant Jordi-Ribera Baixa 933741580
[ Centre Cultural

Torre Balcells 933790064
[ Centre d’Art

Torre Muntadas 934782237

[ Cases d’en Puig, 933790050
Serveis de Ciutadania ext. 5600

[ Centre de normalització
Lingüística (CNL) 933790050

[ Centre de Promoció
Econòmica (CPE) 934786878

[ Correus 933790199
[ Deixalleria 933790273
[ DNI Tramitació 933703902
[ El Prat Ràdio 934785360
[ Equipament Cívic

Delta del Llobregat 934787283
[ Escola d’Arts 933708501
[ Fecsa-Endesa 933705557
[ Gas Natural 900760760
[ Jutjat de guàrdia 935519004
[ La Porta del Delta 933741379
[ Manteniment i Serveis

Urbans (brigada) 934786221
[ Oficina de Benestar

i Família 933709821
[ Oficina de Recaptació 933700150
[ Oficina de Treball

de la Generalitat OTG 933794863
[ Informació al Consumidor

(OMIC) 933790050
[ Prat Espais 933705054
[ Recollida gratuïta 

d’estris vells 934794544
[ Registre Civil 935519035
[ Tanatori 934780831
[ Taxis 933701611
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FE D’ERRADES: El president de l’Associació Teatral Els Pastorets és Francesc 
Rodés i no M. Àngels Codina, que n’és la directora, com erròniament es va explicar 
en la pàg. 41 de l’anterior número d’aquesta revista.



El dia de la 
inauguració 
es va fer 
una jornada 
de portes 
obertes.  
Al vespre es 
va ill·luminar 
el dipòsit 
d’aigua.

El Cèntric Espai Cultural ja està al servei de la ciutat. La festa d’inauguració 
es va celebrar el diumenge 19 de desembre, presidida per l’alcalde, Lluís Tejedor, i amb la presència  
del president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué. El dia de la inauguració també es va fer  
una jornada de portes obertes amb visites guiades i activitats  
per donar a conèixer l’equipament a la ciutadania. Aquesta obra 
està cridada a transformar i revitalitzar la vida sociocultural  
del Prat. El Cèntric (www.centric.elprat.cat) acull la nova 
biblioteca Antonio Martín (integrada a la xarxa de la Diputació), 
l’Arxiu municipal; un auditori; una sala d’exposicions; sales d’estudi; 

un bar restaurant, i altres serveis. Vídeo a www.elprat.tv ❧

L’Ajuntament calcula que, 
quan estigui en ple  
funcionament, pel Cèntric 
passaran unes 2.000 
persones cada dia

ÚS INTENS
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L’alcalde, 
Lluís Tejedor, 
i els tinents 
d’alcalde 
de Cultura, 
Educació  
i Promoció 
Cívica, 
Francisco 
Lorenzo,  
i de Projectes 
Urbans i Obres 
Municipals, 
José García, 
retiren  
la cortina  
a la placa 
commemorativa 
de la 
inauguració.
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Els aparadors
més atractius

El Consell Municipal de Comerç ha pro-
mogut el 4t Concurs d’Aparadorisme 
del Prat , que enguany ha comptat amb 
la participació de 24 comerços de tota 
la ciutat.

El jurat l’han format un aparadorista 
professional, una experta en comunica-
ció, una arquitecte municipal, una tèc-
nica de comerç de la Diputació de Bar-
celona, una representant de Prat Gran 
Comerç i una representant de l’ACIP 
(associació d’empresaris del Prat).

Participació ciutadana

També s’han tingut en compte els mis-
satges “sms” enviats per la ciutadania 
votant pel seu aparador preferit.

Els premis, lliurats en el marc de la Fira 
Avícola, van ser per a: 
¬ Premi a l’aparador amb més 
qualitat artística, dotat amb 600 
euros, gentilesa de Prat Gran Comerç, a la 
ferreteria El Primer Clau (C. Barcelona, 22).
¬ Premi a l’aparador més origi-
nal, dotat amb dos vols domèstics gen-
tilesa de l’ACIP, per a l’establiment de 
publicitat Cabotaje (Av. Josep Anselm 
Clavé, 33) ❧

[ Josep M. Gómez ]

Més de 75 anys

Durant la Fira Avícola també es va 
lliurar una placa commemorativa als 
establiments del Prat amb més de 75  
anys de servei a la ciutat: Matalasseria  
Ràfols, Botiga de vins Cal Pere 
Tarrida, Calçats Aurora, Teixits 
Casanovas, Farmàcia Álvarez-Quintana, 
Matalasseria Batalla- Basté, 
i L’Antic Forn (foto de la dreta).

24 comerços participen en el quart
concurs  d’aparadorisme del Prat 

Aparadors 
de Cabotaje 

(foto 
superior) i 

d’El Primer 
Clau (foto 

del mig).
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La exposición “La formació 

d’una ciutat”, es el 

compendio de un libro  

que ahora ha actualizado 

y reeditado el Ayuntamiento, 

y que muestra los orígenes, 

las transformaciones y la 

realidad actual de El Prat

L’exposició “La formació 

d’una ciutat” és  

el  compendi d’un llibre  

que ara ha actualitzat  

i reeditat l’Ajuntament, 

i que mostra els orígens, 

les transformacions i la 

realitat actual del Prat

El Prat del segle XXI

U

Una ciudad, como por ejemplo El Prat, no puede ser estudiada como un hecho aislado, sino que hay que estudiarla 

como el resultado histórico de una comunidad. Estoy convencido de que cada vez es más importante conocer y 

analizar lo que somos partiendo de dónde venimos. La historia es la herramienta más eficaz para hacer crecer en 

nosotros el sentido de pertenencia a una comunidad y para mantener presentes nuestras raíces.

Es por este motivo que queremos abrir las puertas del Cèntric, el nuevo equipamiento cultural de la ciudad, 

con la exposición “La formació d’una ciutat”, que nos explica quiénes somos, de dónde venimos y cómo 

hemos llegado hasta aquí. Esta muestra es el compendio de un libro que ahora ha actualizado y reeditado el 

Ayuntamiento, y que muestra los orígenes, las transformaciones y la realidad actual de El Prat.

La preocupación por conseguir ciudades ideales es muy antigua. A lo largo de la historia ha habido diferentes pen-

sadores urbanistas que tenían como objetivo final conseguir la felicidad de las personas que vivían en sus ciudades. 

Creían que podrían llegar a la felicidad a través de la reforma de las condiciones materiales y morales de la sociedad.

La exposición y el libro muestran el esfuerzo de nuestra comunidad, desde su origen hasta el siglo XXI, para 

acercarse cada vez más a esta ciudad utópica, a la que no debemos renunciar. Y nos acercamos a nuestra 

manera, con un modelo de sociedad y unas aspiraciones legítimas y diferentes en cada momento histórico.

na ciutat, com per exemple el Prat, no pot ser estudiada com un fet aïllat, sinó que s’ha d’estudiar com el 

resultat històric d’una comunitat. Estic convençut que cada cop és més important conèixer i analitzar el que 

som partint d’on venim. La història és l’eina més eficaç per fer créixer en nosaltres el sentit de pertinença a 

una comunitat i per mantenir presents les nostres arrels. 

És per aquest motiu que volem obrir les portes del Cèntric, el nou equipament cultural de la ciutat, amb 

l’exposició “La formació d’una ciutat”, que ens explica qui som, d’on venim i com hem arribat fins aquí. 

Aquesta mostra és el compendi d’un llibre que ara ha actualitzat i reeditat l’Ajuntament, i que mostra els 

orígens, les transformacions i la realitat actual del Prat.

La preocupació per aconseguir ciutats ideals és ben antiga. Al llarg de la història hi ha hagut diferents pensadors 

urbanistes que tenien com a objectiu final aconseguir la felicitat de les persones que vivien a les seves ciutats. 

Creien que podrien arribar a la felicitat a través de la reforma de les condicions materials i morals de la societat.

L’exposició i el llibre mostren l’esforç de la nostra comunitat, des del seu origen fins al segle XXI, per acostar-se 

cada cop més a aquesta ciutat utòpica, a la qual no hem de renunciar. I ens hi acostem a la nostra manera, 

amb un model de societat i unes aspiracions legítimes i diferents en cada moment històric.

Lluís Tejedor 
L’alcalde
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El punto de partida de la exposición “La formació d’una ciu-
tat” es el libro del mismo nombre publicado el año 1990 por 
el Ayuntamiento y que ahora se ha reeditado en una versión 
ampliada y revisada para ponerse al día y 
recoger las últimas transformaciones que 
ha vivido El Prat.

El libro, que contiene dos versiones del 
texto, una en catalán y otra en castellano, 
está profusamente ilustrado, con foto-
grafías antiguas y actuales que muestran 
gráficamente las principales transforma-
ciones que ha vivido nuestro municipio.  
Los diferentes ámbitos que trata el libro 

van desde el territorio (límites, medio físico) a las comunica-
ciones (río y barca, caminos y plaza, puentes y campos, ferro-
carril e industria, aeropuerto…), pasando por el crecimiento 

urbano  (primeras casas, transformaciones 
del siglo XIX, industrialización, República, 
Guerra Civil, posguerra, inmigración) y la 
consolidación de la ciudad (planificación 
democrática, crecimiento de los 80 y 90, 
Plan Delta, siglo XXI).

Al final del libro, una útil cronología nos 
permite seguir de manera sencilla y clarifica-
dora la evolución histórica de nuestra ciudad 
a través de sus momentos más relevantes ❧

Dónde comprarlo

El libro tiene un precio  
de sólo 5 euros y se puede 
adquirir en el Cèntric Espai
Cultural o en la Oficina 
de Información y Atención Ciudadana
(OIAC), en la Casa de la Vila.

El libro que explica la formación de nuestra ciudad
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Les 4 claus

[1]
L’exposició vol enfortir  

el sentit de pertinença  

a una comunitat que és el 

resultat del treball col·lectiu.

[2]
La mostra explica la història 

més recent de la nostra 

ciutat fent especial èmfasi 

en les transformacions 

urbanístiques i territorials 

dels darrers anys.

[3]
També dóna a conèixer  

els projectes i millores que 

estan actualment en execució 

o que es desenvoluparan 

en un futur immediat.

[4]
Un gran audiovisual  

ens porta a fer un viatge  

en el temps des del  

passat fins arribar a  

la realitat actual del Prat.

El Prat, història
d’una intensa

i ràpida
transformació

El Prat, a diferència d’altres ciutats veïnes, 
que tenen les seves arrels en comunitats 
ibèriques i romanes, té una història molt 
recent i singular. El Prat és, en termes his-
tòrics, una ciutat molt jove. Si, a més, ens 
centrem en el darrer segle, el seu creixe-
ment i desenvolupament s’ha produït 
en uns conjuntures i circumstàncies que 
han desencadenat unes transformacions 
molt profundes, intenses i ràpides. 

El Prat passa de ser, en el seus inicis, 
una comunitat aïllada, amb greus pro-
blemes sanitaris i sense recursos, a ser, 

actualment, una de les zones estratègi-
ques on hi passen més coses, més dinà-
mica i on hi conflueixen la major part de 
les infraestructures i serveis fonamen-
tals per al desenvolupament, no només 
del Prat, sinó també del país.

En els darrers anys del segle XX i l’inici 
del segle XXI, amb l’impuls del Pla Delta, 
el Prat inicià un període de transforma-
cions que, vist amb perspectiva històrica, 
s’haurà d’analitzar com una d’aquestes 
etapes de transformació que s’han donat 
al llarg de la història del municipi.
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Tot això és el que vol mostrar l’exposició 
“La formació d’una ciutat”, que podem 
veure al Cèntric fins al mes de juliol. El 
punt de partida de l’exposició és el lli-
bre del mateix nom, publicat l’any 1990 
per l’Ajuntament i que ara s’ha revisat i 
ampliat en una nova edició (veure infor-
mació a la pàgina 8).

L’exposició vol, a partir d’un disseny 
atractiu i modern, apropar la història de 
la ciutat al conjunt de la població, amb 

la finalitat d’enfortir el sentit de perti-
nença a una comunitat que és el resul-
tat del treball col·lectiu.

Amb aquesta exposició es vol tam-
bé explicar la història més recent de la 
nostra ciutat fent especial èmfasi en les 
transformacions urbanístiques i terri-
torials dels darrers anys. També ha de 
servir per donar a conèixer els projec-
tes que estan actualment en execució 
o que es desenvoluparan en un futur 

immediat, tot apuntant les millores que 
comportaran per al Prat.

El diferents espais del Cèntric servei-
xen d’àmbits expositius on hi trobem 
elements que, de manera individualit-
zada i com a part del conjunt, van des-
envolupant els diferents continguts de 
la mostra. La visita a aquests àmbits ex-
positius es pot fer de diferents maneres, 
ja que no tenen un itinerari predetermi-
nat. Cada àmbit té entitat temàtica  prò-

Vista aèria del 
Prat als anys 

quaranta  
del segle XX, 

amb la fàbrica 
de La Seda  

al centre.  
A la dreta,  

parc de 
negocis 

Mas Blau.

Escola bressol 
municipal  

La Granota i,  
a la dreta, 

nenes jugant 
al pati d’una 

escola, 
bastants anys 

enrere.

foto: anna boyé
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pia i, al mateix temps, és una part de tot 
el discurs expositiu.

Audiovisual

Un dels elements més destacats és el 
gran audiovisual que converteix la sala 
d’exposicions en una gran sala de pro-
jeccions. Les imatges ens porten a fer un 
viatge en el temps fins arribar a la reali-
tat actual del Prat, sota el títol La trans-
formació d’una ciutat. 

Quatre àmbits
Els diferents mòduls expositius, que in-
corporen elements audiovisuals, estan 
dedicats a quatre àmbits: Un territori 
en transformació (al vestíbul principal, 
planta baixa); El meu lloc al món: viure 
al Prat (al vestíbul de la Biblioteca Anto-
nio Martín Sánchez); Del Prat al món: les 
comunicacions (vestíbul del primer pis); 
i Activitat econòmica: passat i futur (ves-
tíbul del segon pis) ❧

Dues imatges 
del riu.  
A dalt,  
una ben 
recent.  
A sota, 
membres  
de la família 
Monés  
al costat  
del riu  
als anys deu 
del segle XX.

Visites guiades
Podem participar a les visites comentades
gratuïtes a l’exposició, d’una hora  
de durada, que es fan cada dia a  
les 16.30 h, 18.00 h i a les 19.15 h. 
Les visites surten del vestíbul del 
Cèntric. El dissabte 8 i el diumenge 
9 de gener també es faran visites 
guiades a les 11.45 h i a les 13 h. 
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Rafael Duarte MolinaJosé García PérezAntonio Gallego BurgosFelip-Neri Gordi CanaldaJoan Camps i Boy

portavEus
dELs grups
muniCipaLs

Pressupost de migdiada No a la nueva mezquita
Millorar les beques 
de menjador

siguin les nostres primeres 
paraules per desitjar a tota la ciutadania  
un bon 2011 i que aquest nou any  
sigui el principi d’una veritable  
recuperació econòmica.
Encetem un nou any estrenant 
govern de la Generalitat sorgit de  
les eleccions del 28 de novembre. Un govern 
que certament no ho tindrà gens fàcil,  
ja que el desgavell dels set anys de tripartit  
i la crisi global l’obligarà a aplicar  
una política de màxima austeritat.
Encarem aquest 2011  
amb l’horitzó del diumenge 22 de maig,  
dia de les eleccions municipals.  
Una data en la qual, com pensa bona part  
de la ciutadania pratenca, és el moment 
perquè El Prat també experimenti un canvi, 
després de trenta-dos anys de govern 
municipal d’un mateix color, liderat  
per la mateixa persona. En democràcia, 
l’alternança en el poder, és bona per definició.
tan sols cal veure el pressupost 
municipal per veure que amb una dràstica 
reducció de l’apartat d’inversions posen 
damunt la taula, més enllà de la crítica 
situació econòmica, que s’ha acabat un cicle.
En el pressupost del 2011  
no hi veiem una voluntat d’austeritat  
en despeses supèrflues com la publicitat, 
revistes municipals, banderoles, fulletons, 
etc. o la duplicitat de serveis. Les engrunes 
dedicades a inversions, són tan sols per 
acabar de pagar obres ja quasi enllestides.
ni un euro per a l’escola de música, 
ni l’Artesà, ni per terrenys per a noves 
residencies per a gent gran o llars d’infants, 
ni per a l’adequació de la nova caserna  
de la Policia Local. Res de res, com si després 
d’obrir el Cèntric amb la ressaca dels seus 
vint-i-cinc milions El Prat hagués d’entrar  
en una llarga migdiada.

www.ciuelprat.cat

me atrevo una vez más  
a hablar sobre una problemática derivada  
de la inmigración en El Prat. No es fácil.  
A la primera de cambio te insultan 
cuando pones encima de la mesa asuntos 
relacionados con la inmigración. El miedo 
de algunos y el “corsé” de lo políticamente 
correcto de otros les impide opinar con libertad. 
La Comunidad islámica  
de El Prat ha comprado por 360.000 euros 
un local industrial en la Avenida Anselm 
Clavé, zona afectada por el planeamiento 
urbanístico en vigor. En los más de 300 
metros cuadrados pretenden instalar  
una gran mezquita. La pastilla de terreno 
no está calificada para la construcción  
de este tipo de centros de culto, motivo 
por el cual intentarán que “a posteriori” 
se lleve a cabo una recalificación 
del terreno para poder obtener la licencia 
de actividades y obras que concede 
la Generalitat de Catalunya, con el visto 
bueno del consistorio de El Prat.
después de leer con calma 
la normativa urbanística y de centros  
de culto llegamos a la conclusión  
de que la construcción de esa mezquita 
no se ajusta a nuestro marco normativo. 
Además, en nuestro modelo de ciudad  
no cabe la habilitación de una mezquita  
en pleno Casco Antiguo, a pocos metros 
de una importante entrada a nuestra ciudad 
y en el futuro centro de El Prat después 
de la construcción de viviendas más allá 
de las vías de ferrocarril. 
La ley debe ser igual para todo 
el mundo. Espero que el alcalde Tejedor 
haga cumplir las normas también a este 
colectivo y no les favorezca urbanísticamente. 
A una cosa me comprometo: si en mayo 
gobernamos en El Prat, no habrá mezquita 
en el Casco Antiguo.

www.antoniogallego.blog.com.es

El pacte nacional per a l’Educació 
signat l’any 2006 establia l’increment  
d’un 100% de les beques de menjador  
com a mesura de compensació de  
les desigualtats socials i per donar resposta 
a l’augment de la població en situació 
socioeconòmica desafavorida. 
La dotació de recursos suficients 
per a serveis de transport i menjadors 
escolars és un instrument fonamental 
per garantir el dret a l’educació i a l’accés 
en igualtat d’oportunitats. Durant el curs  
passat es van ampliar els recursos a beques  
de menjador a la nostra comarca aconseguint  
arribar a més famílies i equiparar les 
condicions de les beques a altres territoris, 
pujant l’import per àpat fins a un 50%.
malgrat aquest esforç,  
molts ajuntaments s’han vist amb  
la necessitat de dotar complementàriament 
la partida a beques de menjador  
per fer front a l’increment de la demanda 
d’ajuts per a menjadors escolars provocada 
per l’augment de l’atur. Malgrat la dotació 
extraordinària del Departament d’Educació 
per aquest curs escolar l’ajuda és del tot 
insuficient per cobrir la demanda.
per aquest motiu, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i molts 
ajuntaments de la nostra comarca  
han aprovat una moció en la qual es reclama 
al Departament un esforç addicional.
al mateix temps es reclama  
que es modifiquin els criteris establerts,  
ja que els actuals són molts restrictius 
i no donen la cobertura suficient ni adequada 
que permeti garantir la provisió de gratuïtat  
per a menjadors escolars del conjunt  
de l’alumnat procedent de famílies 
en situació d’exclusió social. En temps 
de crisi aquest esforç és un prioritat bàsica 
que cal satisfer sense dilació.

http://blocs.esquerra.cat/joancamps
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Rafael Duarte MolinaJosé García PérezAntonio Gallego BurgosFelip-Neri Gordi CanaldaJoan Camps i Boy

PoRTAvEus
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La formación  
de una ciudadGarantir cohesió
En las instalaciones  
del recientemente inaugurado Cèntric,  
el nuevo espacio cultural de la ciudad, puede 
visitarse la exposición “La formació d’una 
ciutat”. También se ha editado un libro  
con el mismo título que recorre la historia 
de El Prat desde sus inicios hasta la actualidad.
La nueva biblioteca de la ciudad  
es un marco espléndido para reflexionar 
sobre la evolución de El Prat que conocemos, 
de dónde venimos y cómo hemos llegado 
hasta lo que hoy somos. Los ciudadanos  
y ciudadanas de El Prat son los principales 
impulsores y protagonistas de las 
transformaciones realizadas en las últimas 
décadas que quedan reflejadas de forma 
impactante en el recorrido que propone 
la exposición y, con más detalle, el libro.
En diciembre se han aprobado 
también los presupuestos municipales 
para el año 2011 y, aunque la coyuntura 
económica es difícil, la línea argumental  
es clara: disminuir el gasto  
en inversiones parta mantener y, en la 
medida de lo posible, aumentar el gasto 
en políticas sociales.   
Las ciudades son entes sociales  
en continua evolución, nunca están acabadas 
del todo porque continuamente surgen 
nuevas necesidades que atender, cambian 
las condiciones sociales o económicas 
del entorno o se generan problemáticas 
en otros momentos inexistentes.
En la actual situación de crisis 
económica, cuando los recursos públicos 
tienden a menguar y las necesidades  
sociales crecen y son más acuciantes,  
la administración local ha de reorientar  
sus esfuerzos justamente a paliar los efectos 
de la crisis en los sectores sociales más 
sensibles a ella. La ciudad está formada 
por calles, edificios, equipamientos, 
pero fundamentalmente una ciudad son 
las personas que viven en ella.  

Acabem de passar el Cap d’Any, 
un any difícil en el qual tothom ha hagut  
de fer esforços per afrontar la situació de 
crisi global que patim i que, d’altra banda,  
ha condicionat les actuacions dels governs.
L’últim mes ha estat marcat, a nivell 
local, per la celebració de la nostra Fira 
Avícola, que es reinventa any rere any   
per continuar sent l’àmbit de trobada  
que posa en valor allò que ens és propi  
i ens identifica amb la tradició, juntament 
amb la Mostra d’Entitats, que dóna  
a conèixer activitats i projectes de les entitats 
reflectint, alhora, el compromís d’aquestes
entitats i de centenars de pratencs i pratenques
amb el dia a dia de la nostra ciutat.  
d’altra banda, el mes  
de desembre s’han aprovat la congelació  
de les ordenances fiscals i uns pressupostos,  
els darrers d’aquest mandat, en els quals  
tot i disminuir els ingressos que vindran 
d’altres administracions farem front 
a situacions que requereixin ajudes 
de suport social.
En aquests comptes mantenim 
recursos i actuacions dirigint els esforços  
a consolidar la despesa social i la prestació 
de serveis d’ajuda i suport que donin 
resposta a les necessitats més importants 
dels ciutadans i les ciutadanes. 
contemplen, també, la posada  
en marxa del Cèntric, l’equipament 
sociocultural que reclamava la ciutat,  
que ha de facilitar serveis, recursos 
i oportunitats per a la formació de totes  
les persones, i també l’obertura al públic 
d’una nova escola bressol, La Blaveta,  
la tercera en aquests dos últims mandats.
Totes dues actuacions eren 
compromisos del Pla d’Actuació 
Municipal que vam acordar com a full 
de ruta per aquests quatre anys, 
i que ha significat un avenç pel que fa 
als reptes de futur que tenim.
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L’alcalde, Lluís Tejedor, i la regidora de Serveis Socials, Ana Isabel 
Fernández, també van visitar la pratenca Teresa Beltrán amb 
motiu del seu centenari. La Teresa va néixer a Vistabella del 
Maestrazgo (Castelló) i als 20 anys va arribar al Prat. Durant molts 
anys va gestionar un negoci familiar de venda de gas butà i petroli.

TERESA BELTRÁN

El alcalde y la concejal 
de Servicios Sociales 
han visitado  
a la centenaria 
Manuela García, nacida 
en La Galera (Granada)  
y que de muy joven vino 
a vivir a El Prat, donde 
tenía un hermano 
que trabajaba en  
La Papelera. Manuela 
trabajó en La Seda 
durante 36 años.

MANUELA GARCÍA

El alcalde,  
Lluís Tejedor, ha visitado 
el sorprendente parque 
de atracciones en 
miniatura, movido 
con motores eléctricos 
y realizado 
con materiales 
reciclados que Joaquín 
Pérez lleva 10 años 
construyendo 
en un local de 
la calle Lleida. 
Video en www.elprat.tv

MINIATURAS RECICLADAS

El Pessebre Vivent 
del Prat va celebrar 
el cap de setmana  
del 18 i 19 de desembre 
la seva desena edició. 
Més de 150 persones 
hi van participar  
com a voluntaris  
i milers de persones 
van visitar-lo. 
Vídeo a www.elprat.tv

PESSEBRE VIVENT
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“Això no és una FlashMob”, així es va anomenar la coreografia representada el dissabte de Fira Avícola. L’actuació, convocada  
a través de les xarxes socials, va representar una coreografia “pota blava” (les persones participants portaven guants blaus) 
de la cançó “I will survive”. Podeu veure un vídeo a www.elprat.tv

FLASH MOB

El alcalde Tejedor también ha visitado uno de los pesebres particulares 
más visitados de la ciudad, el de Antonio Navarro, situado en la esquina 
de la calle Lleida con la av. del Remolar. Navarro dispone su pesebre 
en el jardín desde hace unos 15 años. Video en www.elprat.tv

ARTISTA PESEBRISTA

Un any més, un grup de gent gran voluntària s’ha encarregat d’elaborar 
el tradicional pessebre de la pl. de la Vila. El dia de la inauguració, amb la 
presència de l’alcalde (foto), del pessebre també es va fer l’habitual paradeta 
de venda de productes artesans amb fins benèfics. Vídeo a www.elprat.tv

PESSEBRE DE LA PL. DE LA VILA



EL prat

16
gener 11

La empresa municipal de vivienda y apar-
camiento, Prat Espais, ha prácticamente 
finalizado la construcción del aparca-
miento subterráneo de la pl. de Blanes y 
jardines de Garrovillas. El parking, de dos 
plantas, tiene una capacidad de 246 pla-
zas para coches y 12 para motos. 

Comercialización

Prat Espais prevé que el aparcamien-
to entre en funcionamiento en abril o 
mayo de 2011. Las opciones de comer-
cialización serán en régimen de cesión 
de uso por 50 años (compra) y cesión de 
uso temporal (alquiler).

Los precios de la compra son a par-
tir de 19.500 € las plazas pequeñas y a 
partir de 22.000 el resto, iva incluido. El 
alquiler es a partir de 90 € al mes. Las 
solicitudes deben presentarse en Prat 
Espais entre el 1 y el 28 de febrero.

Cèntric

Recordemos que el 31 de enero finaliza 
el periodo de solicitudes para optar a 
las plazas de coches y motos del aparca-
miento subterráneo del Cèntric ❧

Más información en www.pratespais.com

Imagen de ordenador de la futura urbanización de la plaza de Blanes.

A punto el
parking de
pl. Blanes

En febrero ya se podrán
solicitar las plazas

Más plazas
de camiones

Prat Espais pondrá 
en servicio a 
principios 2011 
la ampliación  
del aparcamiento 
para camiones  
del polígono 
industrial Pratenc, 
que pasará  
de 100 a 190 plazas 
de alquiler. Los  
y las transportistas 
de El Prat  
tienen prioridad.

Parking de camiones del polígono Pratenc.
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El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat 
cederá al Institut Català d’Assistència y 
Serveis  Socials (ICASS) de la Generalitat 
un terreno de casi 5.000 m2 para que 
construya una residencia para perso-
nas mayores con 90 plazas residencia-
les y 24 de centro de día. El solar forma 
parte del Área Residencial Estratégica 

ARE – Eixample Sud. La construcción 
de este equipamiento está pendiente 
de su inclusión en la Programación Te-
rritorial que realiza la consejería de Ac-
ció Social i Ciutadania y pretende dotar 
a la ciudad de un nuevo recurso que se 
sumará a la actual residencia Onze de 
Setembre ❧

Imagen de la residencia y centro de día  
para personas mayores Onze de Setembre.

El Ayuntamiento trabaja 
para la construcción  
de una nueva residencia

Será para las personas mayores de El Prat

En una parcela 
de esta zona, 
cerca de La 
Barceloneta  
y de La Ricarda 
(al fondo  
de la imagen), 
se sitúa el 
solar cedido 
para la 
construcción 
de la 
residencia  
de mayores. 
En primer 
plano,  
la av. Onze  
de Setembre.
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Los reciclajes de papel y cartón (contenedor azul) y de envases (contenedor amarillo) son los que han crecido más.

Los nuevos contenedores
hacen crecer el reciclaje

Hace un año se empezó a implantar en 
El Prat el nuevo sistema de recogida 
selectiva y limpieza viaria. Las islas eco-
lógicas, que agrupan los cinco tipos de 
contenedor (vidrio, papel y cartón, en-
vases, orgánica y rechazo), han mante-
nido el volumen de residuos recogidos 
(25.000 toneladas / año) pero han incre-
mentado sustancialmente la selección 
de estos residuos: la recogida de papel y 
envases ha aumentado un 30% respec-
to al sistema anterior. Esto se debe a que 
tener todos los contenedores agrupa-
dos en un único lugar facilita el reciclaje 
a los vecinos y vecinas.

Este aumento de la participación de 
los y las pratenses en el reciclaje ha 
provocado un incremento de las fre-
cuencias de vaciado, ya que los con-

tenedores amarillos y azules se llenan 
antes. En cuanto a la fracción orgánica 
(contenedor marrón, restos de comi-
da) se ha recogido ligeramente menos 
cantidad que con el sistema anterior 
pero, eso sí, ahora es mucho más pura 
(sin restos no orgánicos).

Por otra parte, las islas ecológicas han 
permitido ganar un 25% de espacio via-
rio respecto al sistema anterior, lo que 
ha liberado 125 plazas de aparcamiento 
para vehículos.

Menos ruido

Aunque los vehículos de recogida fun-
cionan con gas natural y son los menos 
ruidosos del mercado, el Ayuntamiento 
ha recogido algunas peticiones vecina-
les y está trabajando para reducir aún 

más la contaminación acústica de los 
camiones mediante cambios estructu-
rales del motor o la reducción de sus 
revoluciones . También se ha empezado 
a incorporar una pieza en los contene-
dores para reducir los chirridos que pro-
vocan las tapas cuando están abiertas 
para la descarga.

En cuanto a la limpieza viaria, se han 
revisado las zonas que son aptas para la 
limpieza con agua a presión con barre-
dora y perchas, con el objetivo de llegar 
a la mayor cantidad posible de metros 
cuadrados de calle.

Nueva deixalleria móvil

El Prat ha estrenado una nueva deixa-
lleria móvil eléctrica y, por tanto, sin 
emisiones acústicas ni de gases conta-

Las islas ecológicas han provocado un aumento de la recogida selectiva en la ciudad, 
especialmente la de cartón (contenedor azul) y envases (contenedor amarillo)
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minantes o de efecto invernadero como 
el CO2. Dispone de servicio de mañana y 
tarde, tres paradas nuevas y más tiempo 
por parada (consultar los nuevos hora-
rios en www.elprat.cat / neteja).

Tarjeta de descuento

La deixalleria (tanto la fija como la mó-
vil) permite recoger los residuos que, 
por ser peligrosos, contaminantes o es-

peciales, no se recogen en los contene-
dores de la calle.

Hay que recordar que ir a cualquiera 
de las dos deixallerias tiene premio si 
presentamos la tarjeta de usuario (es 
gratuita y sólo hay que solicitar-la en 
la deixalleria). Con la tarjeta podemos 
obtener descuentos de hasta un 11% 
de la tasa TMTR, que repercute en la 
factura del agua.

Además, la recogida es un servicio gra-
tuito para los usuarios y usuarias parti-
culares, hasta un límite de cantidad. En 
cuanto a los comercios que pagan por 
el servicio, pueden solicitar la factura co-
rrespondiente a la misma recogida  ❧

[ Redacción ]

Más información en www.elprat.cat / neteja

La nueva deixalleria móvil es eléctrica y hace más paradas y está más tiempo por parada.

Un ejemplo de incivismo: dejar bolsas de basura en las papeleras en vez de llevarlas a los contenedores.

La recogida de papel y 
envases ha aumentado un 30% 
respecto al sistema anterior, 
gracias a tener todos los 
contenedores agrupados

30% DE AUMENTO

Durante este año el 
Ayuntamiento ha ido haciendo 
ajustes para mejorar el servicio 
y reducir ruidos de camiones 
y chirridos de contenedores

AJUSTES

El incivismo
encarece el servicio

Algunas actitudes incívicas hacen 
que el servicio de recogida y limpieza 
nos salga más caro a todos y a 
todas, ya que hacen necesarios más 
equipos y recursos para corregirlas. 
Las más graves son las siguientes:
¬ Dejar bolsas de basura 
abandonadas donde antes había 
contenedores, a pesar de tener 
islas ecológicas muy cerca.
¬ Dejar residuos fuera de los 
contenedores cuando no están 
llenos, sobre toto en los de rechazo 
y de papel y cartón (cajas de cartón 
fuera de los contenedores sin plegar).
¬ Dejar bolsas de basura en 
las papeleras, que las colapsa.
¬ Dejar muebles viejos abandonados 
junto a los contenedores. Hay que 
recordar que el Ayuntamiento ofrece 
un servicio de recogida gratuita  
y puerta a puerta de muebles viejos 
bajo demanda (tel. 934794544).
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El Canal de l’Aviació,
cobert i transitable

Sobre el canal discorre ara un carril bici i un camí per a vianants.

El canal de l’Aviació, en el tram que dis-
corre davant del barri de la Granja i el 
parc Nou, s’ha sotmès a obres de con-
dicionament que han servit per cobrir i 

redissenyar tot el vial. La cobertura del 
canal, que abans discorria a cel obert, 
ha permès crear nous carrils segregats 
per a vianants i per a ciclistes, separats 

Amb carrils segregats per a vianants i ciclistes

del trànsit de vehicles. Així, s’ha seguit 
el model ja implantat en el camí de la 
platja.

A més s’hi han plantat un centenar 
d’àlbers en filera entre carrils. També s’hi 
ha instal·lat il luminació.

Les obres, que han costat 1,3 milions 
d’euros, s’han fet en dues fases i han 
comptat amb finançament del Fons Eu-
ropeu per al Desenvolupament Regio-
nal, Feder ❧

[ Luis Rodríguez ]

Vianants i ciclistes tenen  
a la ciutat amb un nou tram 
amb carrils segregats, fet 
que els atorga més seguretat 
en els seus desplaçaments

MÉS SEGURETAT

L’obra, que ha costat  
1,3 milions d’euros,  
ha comptat amb finançament 
dels fons europeus per  
al desenvolupament regional

FONS EUROPEUS
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Adjudiquen les obres de
l’estació intermodal
La construcció començarà durant  
el primer semestre d 2011 i durarà tres anys.
El pressupost és de 70 milions d’euros

La Generalitat ha adjudicat les obres del 
Centre Intermodal del Baix Llobregat, 
on ara està ubicada l’estació de rodalies 
del Prat, per 69,7 milions d’euros.

Aquesta estació serà un dels principals 
nusos de transport públic de la regió 
metropolitana de Barcelona. Les obres, 
cofinançades amb fons europeus, co-

mençaran durant el primer semestre del 
2011 i duraran uns tres anys.

Aparcament subterrani

El Centre Intermodal permetrà la con-
nexió entre els trens d’alta velocitat, mitja 
distància i rodalies (entre ells el tren de 
l’aeroport), el metro (L9, L2 i L1), auto–bu-

sos, taxis... Es calcula que donarà servei a 
17 milions de viatgers / es en l’any 2025. 

Un dels elements més destacats del 
Centre Intermodal serà un aparca-
ment subterrani de tres nivells, amb 
capacitat per a 604 cotxes, 122 motos 
i 180 bicicletes.
El Centre Intermodal se situarà en una 
àrea amb un important creixement 
urbanístic previst (Eixample Nord i 
sector Seda). L’Ajuntament del Prat ha 
format part de la comissió tècnica que 
ha fet el seguiment i les propostes so-
bre el projecte i les seves implicacions 
urbanístiques.

L’estació i els seus voltants s’han dis-
senyat perquè quedin integrats en 
l’entorn urbanístic actual i futur ❧  

Vídeo a www.elprat.tv

L’estació serà un gran  
pol d’atracció d’activitat  
social i econòmica  
i un punt de nova 
centralitat urbana

MOTOR SOCIOECONÒMIC

L’estació i els seus 
voltants s’han dissenyat 
perquè quedin integrats 
en l’entorn urbanístic 
actual i futur

INTEGRACIÓ URBANÍSTICA

L’edifici principal tindrà un disseny singular, de forma elíptica.
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la seva programació d’exposicions des-
prés d’un procés de reforma i millores, 
entre les quals cal destacar la instal•lació 
d’un ascensor.

Les exposicions segueixen la línea de 
treball ja encetada en aquest equipa-
ment: d’una banda, la sala 1 acull pro-
postes de caràcter històric i patrimonial, 
i de l’altra, la sala 2 es dedica a arts vi-
suals vinculades a la ciutat.

El dijous 13 de gener, a les 20 h, 
s’inauguren dues  exposicions:

“Pirates a la Mediterrània”

Aquesta mostra, produïda pel Museu 
Marítim de Barcelona, consta de 20 pla-
fons amb textos, documents, rèpliques 
que es poden tocar i maquetes. Els fenò-
mens de la pirateria i del corsarisme han 
representat un paper important en la 
història de Catalunya, condicionant en 
certs moments la política, l’economia, el 
poblament, la memòria popular... Aquesta 
exposició es podrà visitar fins el 10 d’abril.

“La imagen desnuda”
Aquesta exposició de Manuel Carvajal 
mostra una sèrie de fotografies de gran 
format amb les quals l’artista intenta 
alliberar la fotografia de tot referent, 
sense que la imatge deixi de tenir un 
vincle amb l’espectador. En aquestes 
obres hi prima el ritme de la forma, el 
color, la textura... La podrem visitar fins 
al 13 de febrer ❧

[ Montse Morillas ]

Centre Cultural Torre Balcells, a la pl. de Pau Casals.

Exposicions
a Torre 
Balcells
Les sales s’obren de nou
al públic el 13 de gener 

Preinscripció escolar 
i portes obertes

[ El procés de preinscripció 
per al curs escolar 2011-12 
es farà, probablement, durant  
la primera quinzena de febrer 
de 2011. Per aquest motiu  
les escoles i instituts del Prat ja 
han programat jornades de portes 
obertes perquè les famílies puguin 
visitar-los. Trobareu la informació 
a l’apartat Viure/Educació del web 
municipal  www.elprat.cat]

Excel·lència en anglès

[ Aquest curs, i com a novetat, s’han 
iniciat a l’Escola Oficial d’Idiomes 
del Prat (www.eoidelprat.com) dos 
cursos monogràfics fora de l’horari 
lectiu, adreçats a 40 alumnes de 
Batxillerat i Cicles Formatius amb 
molt bon resultat acadèmic, perquè 
pugui avançar cap a l’exel·lència 
pel que fa a la seva competència 
comunicativa, expressió oral, lectora 
i escrita de la llengua anglesa.]

Les Sales d’Estudi, 
al Cèntric

[ Les Sales d’Estudi es traslladen  
al Cèntric i restaran obertes  
tot l’any, amb horaris especials en 
temporades d’exàmens. Per exemple 
del 3 de gener al 3 de febrer, de 
dilluns a divendres, de 21 a 02 h, 
dissabtes de 19 a 02 h i diumenges 
de 10 a 14 i de 16 a 24 h.]
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La programació d’arts escèniques per 
als propers mesos aporta novetats re-
cents i un nou espai per a la música: 
l’auditori del Cèntric Espai Cultural.

El Teatre Modern i el Centre Cívic Jar-
dins de la Pau apleguen la programa-
ció infantil de la ciutat. Charlie Mag, La 
Bleda i Zum Zum Teatre són alguns dels 
artistes que passaran pel Prat.

L’auditori del Cèntric acollirà, la propera 
temporada, el cicle musical Els Clàssics 
al Prat o l’artista pratenca Sílvia Comes. 
El Teatre Modern allotjarà el teatre i la 
dansa amb artistes com Ramon Madau-
la o Margarida Minguillón, entre altres. 
I obres com “Pasta fullada”, “En atten-
dant l’inattendu”, “La lección”, “Coses que 
dèiem avui” “La gata sobre la teulada de 
zinc calenta” o “Petits crims conjugals”.

Dins el cicle Divendres Golfus gaudi-
rem de personatges de la talla de Jango 
Edwards, entre molts altres.

Al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 
continuarà el Circuit Butaka, adreçat a 
públic jove d’entre 12 i 18 anys ❧

Trobareu tota la programació a www.elprat.cat 
i a les agendes culturals mensuals

Imatge de l’obra “Pasta fullada”, del Teatre Gaudí, que podrem veure al Teatre Modern el 30 de gener.

Teatre,
música
i dansa

L’escena guanya un espai
amb l’auditori del Cèntric

Entrades i 
abonaments
Les entrades  
pel Teatre Modern  
es poden adquirir  
a Catalunya Caixa  
a partir del  
13 de gener  
o dues hores abans  
de cada espectacle,  
a la taquilla.  
Els  abonaments  
es vendran els dies 
11 (antics abonats) 
i 12 de gener (nous 
abonats) de 17 a 20 h.

“El mal de panxa d’en Bernat”, de la cia. Xoi Mangoi.
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Gent del
Prat que
emprèn

La IV Jornada de l’emprenedor i 
l’emprenedora del Prat, celebrada al 
Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Prat (CPE), ha tingut 
com a tema central “Les xarxes socials: 
una oportunitat per a l’emprenedoria” .

En el marc de la Jornada, l’Ajuntament 
va reconèixer, amb els Premis “El Prat 
Emprèn”, la iniciativa emprenedora de 
totes les persones que desenvolupen 
un projecte al Prat de la mà del Servei de 
Creació d’Empreses del CPE.  D’entre 21 
candidatures s’han premiat les següents: 
¬ Premi Millor Idea i Projecte empresa-
rial de 2010, a Estudi Gràfic El Prat SCP,  
empresa dedicada a oferir un servei in-
tegral en el sector de les arts gràfiques.

L’Ajuntament atorga  
els premis “El Prat emprèn”
a les millors iniciatives
empresarials locals

¬ Premi Millor Idea i Projecte empresa-
rial en l’àmbit del comerç, a La Cuineta 
de la Isabel, parada de menjars prepa-
rats casolans al Mercat Municipal. 
¬ Premi a la Millor Iniciativa d’economia 
social i cooperativa, a Abalkia Diseño 

SLL, de lloguer de mobiliari de disseny 
per a fires, convencions i altres esdeve-
niments ❧

[ Agustina Rodríguez ]

Vídeo a www.elprat.tv

L’alcalde i el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Comerç, amb les presones premiades. A l’extrem 
dret, Lluís Rodríguez, sotsdirector general d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses de la Generalitat.
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L’Institut Illa de Banyols de la nostra ciu-
tat ja disposa d’una turbina i d’un eix de 
turbina cedits per la companyia aèria 
Iberia perquè l’alumnat que estudia al 
centre hi faci pràctiques.

Gràcies a aquesta donació, els i les 
alumnes que estudien els cicles de 
manteniment aeromecànic i de man-
teniment d’aviònica a l’Illa dels Banyols 
podran conèixer a fons el mecanisme i 
funcionament d’aquestes peces.

Es tracta d’una cessió molt important 
perquè, segons el director de l’institut, 
Juan Cañete Martos, el preu d’aquests 
motors “és molt alt i, per tant, inassumi-
ble per a l’institut”. El cap del departa-
ment de manteniment d’aeromecànica, 
Sergio Mainar, explica que aquestes tur-
bines són iguals que les que porten ac-

El Consell
dels Infants
es renova

tualment els avions. Això permetrà que 
l’alumnat es formi en el manteniment en 
línia dels avions, es á dir, en la reparació i 
canvis de peces puntuals.

A més, es tracta de peces que actual-
ment estan sent utilitzades pels avions i, 
per tant, els i les estudiants tindran una 
formació actualitzada per entrar direc-
tament al mercat laboral.
Aquesta cessió, juntament amb la posa-
da en marxa del nou hangar d’Iberia a 
l’aeroport el mes de novembre passat, 
reforça el paper del Prat com a centre es-
pecialitzat en aeromecànica, tant pel que 
fa a la formació com a la demanda de per-
sonal laboral qualificat i especialitzat ❧

[ Elisenda Ariza ]
Vídeo a www.elprat.tv

Els nous consellers i conselleres, amb l’alcalde i la regidora d’Educació. Vídeo a www.elprat.tv

Una quinzena de nens i nenes han 
entrat a formar part del Consell dels 
Infants del Prat (www.conselldelsin-

fants.elprat.cat).
Amb ells es renova la meitat dels inte-

grants d’aquest Consell, que formen in-
fants d’entre 11 i 13 anys per aportar la 
seva visió de ciutat i impulsar iniciatives 
que ajudin a millorar el territori.

Projectes com ara la creació d’una guia 
audiovisual que recull direrents articles 
de la nova ordenança de civisme i con-
vivència ciutadana. Aquest és un dels 
darrers projectes endegats pels conse-

llers i conselleres, que enguany també 
han escollit el nou logotip del Consell. 
La imatge representa un infant amb cor 
de carxofa i cresta potablava, inspirat en 

un dibuix de Pau Cruz, alumne pratenc 
de cinquè de primària ❧

[ Ariadna Castillo ]

Iberia cedeix dos motors  
a l’Institut Illa dels Banyols

L’alumnat usarà les turbines per fer pràctiques

Alumnes estudien una turbina.



Carles Fabró i Ràfols, Director   
de Relacions Externes i Protocol
de la Generalitat de Catalunya

La seva professionalitat, sentit comú  
i discreció han estat les virtuts que han 
fet que Carles Fabró hagi estat director  
de Relacions Externes i Protocol  
de la Generalitat de Catalunya  
amb els tres presidents de Catalunya:  
Jordi Pujol, Pasqual Maragall  
i José Montilla.  Aquest pratenc  
pota blava ha rebut ara el reconeixement 
de l’Associació Catalana de Protocol amb 
el premi a la millor trajectòria professional. 
Ell ens la explica en aquesta entrevista.

“La meva 
feina és  
un luxe  
i un 
privilegi”
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Com has rebut aquest premi de part dels 
teus companys de professió?
Amb molta il·lusió, sobre tot perquè l’he compar-
tit amb el FC Barcelona, que també ha rebut una 
distinció en la categoria d’institucions aquest 
certamen, i per un culé com jo, això ha estat un 
doble honor. Em sento molt content, però penso 
que aquest premi m’arriba pel meu càrrec, per-
què hi ha molts professionals tant bons com jo, 
però amb llocs de treball més discrets i que se’l 
mereixen igualment. Per altra banda, tot això ha 
estat possible gràcies als meus companys de la 
Generalitat, tinc molta sort de comptar amb un 
excel·lent equip de professionals i aquest guar-
do els hi vull dedicar a tots ells.  

Com vas començar en la teva professió?
Vaig entrar fa 25 anys a la Generalitat, a Go-
vernació com a Mosso d’Esquadra, desprès 
d’aprovar unes oposicions, on per 240 places 
ens varem presentar 10.800 persones. Vaig pas-
sar per l’Acadèmia de Mollet, on vaig aprendre 
moltes coses que m’han servit per aplicar-les a la 
meva feina posterior. Fins l’any 1991 vaig estar 
a l’àrea de protocol i relacions institucionals dels 
Mossos d’Esquadra on vaig viatjar molt.

I què va passar?
En aquests viatges i en aquella feina tenia molta 
relació amb la presidència de la Generalitat, perquè 
també em feia càrrec de la part que em pertocava en 
els viatges del president, i en aquest període em van 
fer la proposició d’entrar al Gabinet de Relacions Ex-
ternes i Protocol de la Generalitat i ho vaig acceptar.

I com va ser la entrada a protocol?
Molt, molt interessant, vaig enxampar els Jocs 
Olímpics de Barcelona.  Des de llavors, cada 
dia me n’adono que no deixes d’aprendre mai, 
sempre hi ha situacions noves, personatges molt 
interessants amb els que et relaciones.....cada 
dia em sorprenc de coses diferents. Es realment 
apassionant i sóc conscient de la sort que tinc.

Si, perquè no és gens habitual que diver-
sos presidents i de diferents colors polí-
tics mantinguin un càrrec tant proper.
Intento ser molt professional i per suposat, gens 
partidista, igual que tot el meu equip. Penso que 
és bo que les institucions mantinguin els profes-
sionals, malgrat els girs polítics. A més seria una 
llàstima desperdiciar uns coneixedors de luxe de 
la pròpia institució.

Has estat amb Jordi Pujol, Pasqual Mara-
gall i  José Montilla. Com els veus?

En els tres presidents he descobert unes perso-
nes molt interessants, molt treballadores, amb 
una activitat frenètica que resisteixen com farien 
poques persones. Estic segur de que no arriben 
on son perquè sí, sinò perquè son persones ex-
cepcionals. Ningú no s’imagina la vida intensa 
que porten.

I aquesta vida intensa deu arrossegar 
també la teva?
Sí, més del que voldria... Haig d’agrair a la meva 
família i en especial a la meva dona, la paciència 
que te amb la intensa dedicació que comporta la 
meva feina. Sense suport familiar i un cert equi-
libri emocional, aquest càrrec  seria  impossible!

Què és el més interessant del teu càrrec?
Que estic treballant en primera fila en els mo-
ments més importants del que li passa al meu 
país. És una feina que et fa vibrar i està plena 
d’anècdotes. 

Segur que tindries per escriure un llibre
Si, però no ha faré. Una de les claus de la meva 
feina és la discreció i ho tinc molt clar.

La teva gran passió és el Barça, i per això 
ets el president de la Penya  Barcelonista 
“Prat-Potablava” del Prat. 
Intento seguir el Barça tant com puc, i en relació 
a la Penya, la tinc més deixada del que voldria 
i això em fa sentir malament. Estic buscant un 
relleu per la presidència que pugui dedicar el 
temps que es mereix la entitat.

I amb una vida tant atrafegada, com vius 
la vida del Prat?
Intento viure-la tot el que puc, perquè estimo 
la meva ciutat, i m’agrada participar el les co-
ses que es fan, Ho faig sobre tot a través de 
la Penya, però també faig coses amb els meus 
fills, la Maria i l’Adrià, juntament amb l’Alicia, la 
meva dona. Per altra banda, intento conservar 
els amics de sempre. De tant en tant tinc una 
certa nostàlgia...

Canviaries alguna cosa?
No, no m’empenedeixo de res del que he fet. 
M’ho he passat i m’ho passo molt bé, per a mi 
és un luxe i un privilegi, la meva família, la meva 
feina,  la meva ciutat...

El Prat és el teu lloc al món?
Sens dubte, el Prat és el meu lloc al món ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“Intento viure-la  
tot el que puc, perquè 
estimo la meva ciutat, 
i m’agrada participar 
el les coses que es fan. 
De tant en tant tinc 

una certa nostàlgia...”

“No m’empenedeixo 
de res del que  
he fet. M’ho he passat 
i m’ho passo molt bé, 
per a mi és un luxe  
i un privilegi, la meva 
família, la meva feina,  
la meva ciutat...”

“En els tres presidents 
he descobert  
unes persones molt 
interessants, molt 
treballadores, amb una 
activitat frenètica que 
resisteixen com farien 
poques persones”
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El Sagnier saca
buena nota

Una encuesta de satisfacción realizada 
por la Diputación de Barcelona a las per-
sonas usuarias del complejo deportivo 
municipal CEM Sagnier ha revelado una 
puntuación de 7,6 sobre 10. 

Esta encuesta, que servirá de modelo 
para una serie de consultas que la Dipu-
tación hará en complejos deportivos de 
municipios de la provincia, se ha realiza-
do por vía telefónica a unas 400 perso-
nas abonadas al CEM Sagnier. 

Los resultados servirán al Ayuntamien-
to para conocer las inquietudes de los y 
las usuarias y para mejorar todavía más 
los servicios de esta instalación.

Según la encuesta, el 43,7% de las per-
sonas usuarias van al Sagnier cada se-
mana, de las cuales el 68,7% van más de 
una vez por semana.

Piscinas y vestuarios

Al 43% de las personas encuestadas, lo 
que más les gusta del equipamiento es 
la zona de piscinas, mientras que lo que 
consideran mejorable son los vestuarios 
y las salas de musculación. De hecho, el 
Ayuntamiento ya tenía previsto refor-
mar estas zonas del CEM Sagnier. 

Actividades

En cuanto a las actividades más habitua-
les, el 68% hace natación, el 23% utiliza 
las salas de musculación, el 20,8% prac-
tica ciclo-indoor (spinning) y el 21,8% 
hace actividades cardiovasculares.

El 80% de las personas encuestadas co-
nocen la guía del servicio Prat Activitats, 
puntúan la limpieza y diseño del equipa-
miento por encima del 7 y su valoración 
más alta la dan a los monitores y monito-
ras de las actividades, con un 8,3%. Otro 
punto muy bien valorado es el precio de 
los abonos, más bajo que en instalacio-
nes similares de otros municipios ❧

Una encuesta revela un alto grado  
de satisfacción de los usuarios y usuarias

De arriba  
a abajo,  
tres zonas 
del Sagnier: 
piscinas, 
clase de 
ciclo-indoor 
y acceso 
principal.
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Els conjunts juvenils 
de la Unificación Prat 
i l’Escola de Futbol 
Prat Blaugrana van 
protagonitzar un intens 
derbi de Primera DIvisió 
a les instal·lacions  
del Julio Méndez 
amb el resultat de 3 a 0
a favor de l’Escola.

FUTBOL BASE

Els més petits petites del Gimnàs Fran Martín van fer un gran 
paper als campionats de Catalunya de Tècnica i Pumse Infantils. 
Cinc campions de Catalunya i múltiples medalles tant d’argent 
com de bronze van posar la cirereta del pastís a un gran 2010.

TAEKWONDO

El Karate pratenc, de la mà de l’iGym Karate Prat, continua collint 
Èxits. Ana patricia Jurado i Óscar Bermejo es van proclamar campions 
de Catalunya de Karate en Katas (formes) al Complex Esportiu 
de Cardedeu. Els més petits volen seguir les seves passes.

KARATE

El conjunt de LEB Plata, 
entrenat per Carles 
Durán, continua amb 
una dinàmica irregular 
que el deixa a la zona 
mitja de la taula. 
Grans actuacions 
es combinen amb 
derrotes contundents.

CLUB BÀSQUET PRAT
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El Club de Billar del Prat va ser la seu de la final de l’Open 
de Billar de Catalunya. Els millors jugadors de billar es van citar 
al Centre Artesà per disputar la recta final del campionat.

BILLAR

El 19 de desembre, el pavelló cobert del Sagnier 
va tornar a ser el centre del trofeu de Patinatge Artístic 
organitzat pel Club de Patinatge artístic Sagnier.

PATINATGE ARTÍSTIC

Incendi de 
l’Estruch

S’estan duent 
a terme  
les tasques 
de reparació 
de la zona 
de piscina 
de l’Estruch 
afectades 
per l’incendi del 
29 de novembre. 
Totes les 
novetats sobre 
aquest incident 
i els serveis 
de l’Estruch les 
podeu consular 
en un apartat 
especial a la 
web municipal 
www.elprat.cat
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CinEma Capri

Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
[ Director: David Yates
[ Guió: Steve Kloves a partir 
de la novel·la de J.K. Rowling
[ Fotografia: Eduardo Serra
[ Intérprets: Daniel Radcliffe, Emma Watson, 
Rupert Grint, Ralph Fiennes, Alan Rickman, 
Helena Bonham Carter, Jason Isaacs
[ Durada: 120 minuts

L’inici del final
Darreres aventures del jove aprenent de bruixot 

Després de 13 anys de companyia li-
terària i cinematogràfica, les aventures 
dels joves aprenents de bruixot arriben 
al final. Sense l’expectació del darrer lli-
bre de J.K. Rowling, perquè ara sabem 
com acaba, els milions de fans a tot el 
món esperen les imatges que posaran 
punt final a la nissaga.

Fenomen mundial

A aquestes alçades, poca cosa es pot dir 
d’en Harry Potter que no s’hagi dit enca-
ra. La primera, i més important, és la gran 
capacitat que ha tingut d’atreure milers 
de persones, en especial els més joves, 
a la lectura. La segona, obrir el camí a 
nous escriptors amb propostes literàries 
que han continuant la tasca de fidelit-
zació a les lletres dels joves (la sèrie de 
Crepúsculo, Eragon, Percy Jackson...). J.K. 
Rowling va tenir el gran encert de crear 
un món imaginari a partir de la recreació 

d’algunes de les històries i llegendes 
més populars de la nostra cul-

tura occidental. 

Les versions 
cinematogràfiques
Si l’èxit literari ha estat inqüestionable, 
les adaptacions cinematogràfiques tam-
bé han aconseguit que espectadors de 
tot el món hagin aplaudit amb entusias-
me cada nou lliurament, disparant les xi-
fres de taquilla.

Els darrers films han estat encomanats 
a David Yates, que continua la tendència 
dels seus predecessors, intentant incre-
mentar la foscor, les turbulències i les 
tensions que demanen els dos darrers 
llibres de Rowling.

La resta, les notes pròpies de la fran-
quícia: joves actors que van madurant, 
magnífics secundaris procedents del 
brillant planter britànic i estrelles que es 
deleixen per fer petites aparicions.

Potser és cert que no calia fer dues 
parts per allargar el final, però molts 
fans agrairem que encara no s’acabi ❧

[ Marga Gómez ]

algú del 
prat  
et recomana  
un llibre

La leyenda  
de Boni Martín
[ José Luis Olaizola 
[ Editorial Anaya
[ Colección El Duende Verde
[ Madrid, 2001

“Tinc 12 anys i et vull recomanar 
aquest llibre perquè llegint-lo 
aprendràs que les persones riques 
també tenen problemes. Quan
comencis a llegir-lo, sense adonar-te’n,
cada vegada t’agradarà més i més, 
i no voldràs parar de llegir.  
M’ha agradat perquè tots envegem 
els rics i creiem que no tenen 
problemes, i en canvi aquí pots 
aprendre que aquestes 
persones, tot i tenir 
molts diners, tenen 
preocupacions com 
tu i com jo. Llegeix-lo, 
que et divertiràs molt!” ❧

[ Yasmin Ouharrou 
Alrais. Alumna de 6è 
de l’Escola del Parc ]
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El servicio radiología de El Prat, situado 
en el CAP Disset de Setembre (el “ambu-
latorio viejo”), ha comenzado a valorar 
las mejoras introducidas el año pasado, 
como la digitalización de todo el proce-
so de revelado, la reducción de elemen-
tos nocivos para el medio ambiente, la 
intercomunicación con otros servicios 
(Hospital de Bellvitge y el Institut Cata-
là d’Oncologa para la detección precoz 
del cáncer de mama) y la reducción de 
los tiempos de espera para la realiza-
ción de las pruebas y, sobre todo, para la 
recogida de resultados. 
El 81% de las personas usuarias 
son atendidas en 15 días o menos a 
partir de la fecha de la petición hasta la 
realización de la prueba, de las cuales el 
47,3% son atendidas en 9 días o menos. 
El 86% afirman que han podido escoger 
un horario para la prueba compatible 
con sus horarios personales. 
El 60% esperan menos de 5 minu-
tos antes de la realización de la prueba, 
y el 68,4% esperan menos de 5 minutos 
por los resultados. 
La valoración general de satisfac-
ción del servicio es de un 9,07 sobre 10, 
siendo el año 2008 de un 8,89. Ello de-
muestra que la organización y el equipo 
están orientados a la mejora continua. 
El 85% afirma que su recomenda-
ción del  servicio sería con una nota de 

8 o superior, lo que denota un grado 
de confianza muy alto con las presta-
ciones dadas. El 100% considera que se 
encuentra en buenas manos, siendo un 
indicador que anima al equipo a conti-
nuar con la línea y filosofía de trabajo 
que se está llevando  ❧

Una de las máquinas del servicio de radiología.

Valoración
excelente
del servicio de
radioLogÍa
de El Prat
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GATS, Grups 
Associats 
pel Treball 
Sociocultural

[ c/ del Riu Llobregat, 47
[ Tel. 933795637
[ www.gats.cat

S

Membres de GATS.

GATS ha celebrat el seu desè
aniversari, per molts anys!
GATS neix el desembre del 2000 de la creativitat i voluntat de persones 
vinculades al món associatiu i a l’acció social al Baix Llobregat

GATS és una associació sense ànim de 
lucre que té per finalitat crear i donar 
eines per aconseguir la incorporació so-
cial d’aquelles persones que avui estan 
en situació d’exclusió social o corren el 
risc d’estar-hi.

GATS aposta per un procés paral•lel 
de reflexió i acció, per desenvolupar 
accions de promoció social, educati-
va, cultural i comunitària. L’objectiu és 
potenciar la reflexió, el debat social i el 
coneixement crític per tal d’aconseguir 
una major justícia social.

Tot es basa en la manera transformado-
ra d’entendre el món. Vivim en un món 
injust, desigual, descompensat que en-

tre tots i totes s’ha de canviar. Les seves 
accions es basen en la reflexió, com és 
l’organització dels Sopars amb..., en la 
mobilització a través de la cultura, com 
és el cas de l’organització del festival 
Esperanzah i en d’altres accions en les 
quals estan treballant com és la posada 
en marxa d’una escola de formació ocu-
pacional o una botiga de segona mà. Tro-
bareu a GATS  també en el Gastrobar que 
hi ha al Cèntric, el nou equipament cultu-
ral de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa 
d’aquesta entitat i Trececonceptos. La 
gastronomia és l’eix d’aquest centre però 
el compromís social i ambiental també 
estan presents a través de contractació 

de persones en risc d’exclusió social o la 
utilització de productes de temporada i 
de proximitat. 

Vols fer-te’n soci/a?

Actualment a GATS hi ha 250 socis i 
sòcies. Però es necessiten més volun-
tats amb moltes ganes de reflexionar 
i actuar amb petites i grans accions 
per canviar el món.  Es pot participar i 
col·laborar de moltes maneres, sempre 
estan oberts a noves propostes. Els pots 
fer una visita a la seva seu, al Gastrobar o 
una visita virtual al seu web ❧

[ Elena Asensio ]

ense reflexió,  
no hi ha acció. 
Sense acció, no  
hi ha transformació 
social. Concebem 
la persona com  
a subjecte de canvi.
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