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serveis i equipaments
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Alcachofa y pota blava.  
El pota blava y la alcachofa Prat han sido los 
protagonistas de las 2as Jornadas Gastronómicas 
organizadas por la Associació Gastronomia  i 
Turisme del Prat, entre el 4 y el 27 de marzo en varios 
restaurantes de la ciudad: Cal Ramon, Casa Alcaide, 
Casa Ramon, De repente, El cortijo, El regust, Cèntric 
Gastrobar, La Sal Marina (H. Renaissance), Ona Nuit, 
Pau Casals, Rustic & Co., Sinfonía (H. Ciudad de El Prat), 
Spoon, Tasta’m y 
Zurito. Se han hecho  
actividades paralelas 
como las rutas en el 
microbús de Cervezas 
Moritz por los campos 
de alcachofa o catas 
de vinos de la DO 
Cataluña. Ha sido un 
gran éxito para la restauración local, que ha vuelto a 
demostrar la gran variedad y calidad de su oferta ❧

Los y las 
restauradoras 

de El Prat 
se esmeran 

cada día por 
ofrecer platos 

de calidad 
basados en 
productos 
de calidad.

Gastronomia i Turisme 
ya prepara, para mayo, 
una Ruta de Tapas  
por restaurantes  
y bares de El Prat

En mayo, dE tapas



Moltes gràcies a tothom! 
El dissabte 19 de març es va rodar pels carrers  
de la ciutat  el lipdub del Prat, un videoclip musical 
on els i les protagonistes són les persones del Prat.  
Hi van participar més de 1.500 ciutadans i ciutadanes 
i 40 entitats, sense les quals no hagués estat possible 
haver realitzat aquest projecte. A tots i a totes, moltes 
gràcies per la vostra col·laboració i implicació! 
L’estrena del lipdub tindrà lloc  
el dia 15 d’abril a l’acte  
dels Premis Ciutat del 
Prat. El 16 d’abril es faran 
passis especials, cada 
15 minuts, a l’Auditori 
del Cèntric, de 17 a 19 h. 
També podreu  
visionar el vídeo  
a les xarxes socials  
www.lipdubdelprat. blogspot.com  
i www.facebook.com/lipdubdelprat ❧

El dissabte 16 d’abril, 
l’Auditori del Cèntric 
farà passis del vídeo 
del lipdub cada 15 
minuts, de 17 a 19 h.

on El podrEm vEurE?
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Qui som la gent del Prat?

Q

¿Quiénes somos los y las pratenses? Esta es una pregunta retórica que, como alcalde de El Prat, me hago 

continuamente. Porque el trabajo de un alcalde y de su equipo de gobierno es conseguir una sociedad feliz, 

que vive con coherencia entre lo que desea y lo que posee, unas personas que tengan a su alcance las herra-

mientas para crecer, para formarse, para relacionarse y para asociarse. La ciudad que progresa es un proyecto 

compartido de valores y sentimientos que voluntariamente aceptamos y también defendemos.

Los y las pratenses somos todos y todas. Una ciudad, la nuestra, El Prat, ha de ofrecer las posibilidades de que 

los más pequeños tengan guarderías públicas, los y las estudiantes no tengan que salir para hacer la primaria y 

la secundaria, y que las formaciones profesionales estén vinculadas a las oportunidades laborales del municipio. 

Que todo el mundo pueda contar con un buen transporte público, que la juventud tenga a su alcance puntos de 

encuentro y de diversión. Necesitamos que la vivienda no sea un lujo, sino un derecho; queremos que la gente 

mayor se sienta asistida y acompañada cuando lo necesite. Queremos que el deporte y la vida sana impregnen 

la vida de la ciudad, que la gastronomía local nos haga disfrutar, que las personas que nos necesitan no se 

sientan nunca solas. Que pasear por los espacios naturales y la playa sea uno de nuestros tesoros.

Una lista interminable de las cosas que forman una ciudad y su territorio, de las cosas que son El Prat de hoy, 

y El Prat del futuro. Todo esto ya no es un sueño, es una realidad. Disfrutemos de El Prat y amémoslo!

Los y las pratenses somos 

todos y todas, y escribimos 

nuestra historia colectiva: 

niños y niñas, jóvenes, 

hombres, mujeres, personas 

mayores, padres, madres, 

abuelos, maridos, esposas, 

amigos, profesores, 

deportistas, estudiantes, 

campesinos, trabajadores 

y trabajadoras...

Els pratencs i les pratenques 

som tothom, i escrivim la 

nostra història col·lectiva: 

nens i nenes, joves, homes, 

dones, gent gran, pares, 

mares , avis, marits, 

mullers, amics, professorat, 

esportistes, estudiants, 

pagesos, treballadors 

i treballadores...

ui som els pratencs i les pratenques? Aquesta és una pregunta retòrica que, com alcalde del Prat, em faig i 

m’haig de fer contínuament. Perquè el treball d’un alcalde i del seu equip de govern és aconseguir una so-

cietat feliç, una comunitat que viu amb coherència entre allò que desitja i allò que posseeix, unes persones 

que tinguin al seu abast les eines per créixer, per formar-se, per relacionar-se i per associar-se. La ciutat que 

progressa és un projecte compartit de valors i sentiments que voluntàriament acceptem i també defensem.

Els pratencs i les pratenques som tothom. Una ciutat, la nostra, el Prat, ha d’oferir les possibilitats perquè els 

més menuts tinguin escoles bressol públiques, els i les estudiants no hagin de sortir per fer la primària i la 

secundària, i que les formacions professionals estiguin vinculades a les oportunitats laborals del municipi. Que 

tothom pugui comptar amb un bon transport públic, que el jovent tingui al seu abast punts de trobada i de 

diversió. Necessitem que l’habitatge no sigui un luxe, sinó un dret; volem que la gent gran se senti assistida i 

acompanyada quan els calgui. Volem que l’esport i la vida sana impregnin la vida de la ciutat, que la gastro-

nomia local ens faci gaudir de la qualitat dels nostres productes, que les persones que ens necessiten no se 

sentin mai soles. Que passejar pels espais naturals i la platja sigui un dels nostres tresors. 

Una llista interminable de les coses que formen una ciutat i el seu territori, de les coses que són el Prat d’avui, 

i el Prat del futur. Tot això ja no és un somni, és una realitat. Gaudim del Prat i estimem-lo!

Lluís Tejedor 
L’alcalde



Aspecte del Centre Municipal 
de Vela, que entrarà en servei 

al llarg del mes de maig.
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Les 4 claus

[1]

Carrils bici i camins 

per a vianants, un gran 

aparcament, un mirador, 

espai per a restaurants,  

un centre d’informació....

[2]

S’ha construït una escullera, 

amagada sota la sorra  

de la platja, per evitar 

que els temporals 

malmetin la zona.

[3]
El Centre Municipal de Vela, 

que entrarà en servei  

al maig, és una de les peces 

més destacada del conjunt 

d’obres i projectes.

[4]
S’ha inaugurat oficialment 

el Centre de Recuperació 

d’Animals Marins (CRAM) 

en unes instal·lacions 

cedides per l’Ajuntament.

Nous equipaments 
i serveis milloren 
la platja del Prat 

La platja del Prat i la zona litoral que 
l’envolta han de ser una gran àrea d’es-
barjo per a la ciutadania que, alhora, man-
tingui i preservi els valors naturals que 
caracteritzen la costa pratenca. Des de fa 
mesos, l’ens públic Aena (Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea) executa 
obres d’urbanització a la zona situada al 
voltant de l’accés a la platja (consulteu 
plànol en pàgines següents).

Els treballs abracen molts aspectes, 
entre els quals destaquen la continuïtat 
del carril bici i del camí de vianants que 

provenen del nucli urbà, que enllaçaran 
amb el passeig de la platja i amb un nou 
passeig marítim.

També es construeix una nova bassa 
que recrea l’antiga llacuna de l’Illa, que 
es va dessecar fa molts anys per acollir 
el desaparegut càmping Cala Gogó. Un 
pont permet creuar la desembocadura 
d’aquesta nova llacuna al mar per poder 
accedir a la platja de la Ricarda. 

La nova llacuna de l’Illa no serà accessi-
ble al públic, però la podrem creuar per 
una passarel·la de fusta que ens portarà 
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fins a un mirador construït sobre una to-
rre que forma part de les instal·lacions 
de la dessalinitzadora. A la passarel·la 
s’hi accedirà a través del nou Centre 
d’Informació del Parc Litoral, que es 
construirà, aproximadament, al davant 
de l’accés a la pineda de Can Camins.

Al front marítim s’hi reserven vuit 
parcel·les per a establiments de restau-
ració i, al darrera, es construeix un gran 
aparcament amb gairebé 300 places, 

que permetrà regular el trànsit a tota 
la zona litoral els dies de gran afluència 
de visitants, especialment durant les va-
cances d’estiu.

Aena preveu acabar les obres durant 
l’estiu, excepte el centre d’informació, 
que no estarà enllestit fins a la tardor.

Per protegir dels temporals aquest 
front marítim s’ha construït una esculle-
ra paral·lela a la costa, que quedarà sote-
rrada mig metre sota la sorra.

Centre Municipal de Vela
La peça més destacada de tot aquest 
conjunt d’obres és el Centre Municipal 
de Vela del Prat de Llobregat (CMVP), 
que entrarà en servei durant el mes de 
maig. L’actual Club Marítim del Prat, si-
tuat a precari al mig de la platja, es tras-
lladarà al nou CMVP, que també acollirà 
espais per a la Policia Local, per al servei 
de salvament i socorrisme i diversos ma-
gatzems per a embarcacions de wind-

Pasarela a Viladecans

Las playas de El Prat y de Viladecans  
han quedado finalmente conectadas gracias  
a una pasarela de madera que salva  
la desembocadura del estanque del Remolar  
al mar. Esta ligera estructura construida con madera 
certificada, de 9,5 metros de longitud, permite 
realizar un nuevo itinerario a pie por el delta  
del Llobregat y que anteriormente no era posible  
sin mojarse las piernas, ya que la desembocadura  
del Remolar siempre contiene agua. Las obras  
de esta pasarela han ido a cargo de la mancomunidad 
metropolitana de municipios. La pasarela  
se encuentra aproximadamente a 700 metros  
del aparcamiento situado al final del paseo de la playa.

El CMVP 
acollirà cursos 
de vela, patí i  

windsurf de 
tots els nivells. 

foto: federació catalana de vela



surf i caiac, despatxos, vestidors i sales 
polivalents. Les embarcacions de vela 
més grans (barques, patins...) se situaran 
en una zona d’avarada a la platja, davant 
del centre de vela.

El CMVP serà gestionat per la Fede-
ració Catalana de Vela, amb la qual 
l’Ajuntament ha signat un conveni de 
col·laboració. Un dels aspectes més in-
teressants per a la població del Prat és 
que el CMVP acollirà cursos de vela, patí 
i windsurf de tots els nivells (inicial, mig 
i avançat), ja que l’Ajuntament vol apro-
fitar aquesta instal·lació per promocio-
nar els esports nàutics entre la població. 
També s’hi desenvoluparan campus i ca-
sals d’estiu vinculats a aquests esports.
El CMVP admetrà diferents tipus d’abona-
ment en funció del tipus d’avarada d’em-
barcacions i/o les activitats que s’hi vul-
guin desenvolupar ❧

més informació sobre els serveis del Cmvp  

a la secció d’Esports de l’ajuntament  

(c. Centre, 26 – 30, 2a planta, tel. 933 790 050) 

o a les recepcions dels Complexos  

Esportius municipals

L’Ajuntament vol aprofitar 
El Centre Municipal de 
Vela del Prat (CMVP) per 
promocionar els esports 
nàutics entre la població

promoCIÓ dEls Esports nÀutICs

El CMVP admetrà diferents  
tipus d’abonament en funció  
del tipus d’avarada 
d’embarcacions i/o les activitats 
que s’hi vulguin desenvolupar

aBonamEnts al CEntrE dE vEla

Inauguración del CRAM

EL sábado 19 de marzo se hizo la inauguración oficial 
del CRAM, Centro de Recuperación de Animales 
Marinos (www.cram.org), a cargo del alcalde  
de El Prat, Lluís Tejedor, del conseller de Territorio  
y Sostenibilidad, Lluís Recoder; de la subdelegada  
del gobierno español en Barcelona, Montserrat 
García, y del presidente de la Fundación CRAM,  
Ferran Alegre. La instalación del CRAM en terrenos 
del antiguo campo de golf cedidos por el Ayuntamiento
supone un importante beneficio para la población 
pratense en términos de educación ambiental, sin 
que este proyecto haya supuesto ninguna inversión 
municipal, ya que ha ido a cargo del Ministerio 
de Medio Ambiente y de Aena. Video en www.elprat.tv

mapa: satur herraiz 
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Rafael Duarte MolinaJosé García PérezAntonio Gallego BurgosFelip-Neri Gordi CanaldaJoan Camps i Boy

portaveus
dels grups
municipals

Amb responsabilitat 
i il·lusió
el dilluns 28 de març, a les vuit 
del vespre, farem al Cèntric la presentació  
de la nostra candidatura i, encara  
que pugui semblar un contrasentit, ho farem 
en aquest nou equipament, amb el qual el 
grup municipal de CiU hem estat molt crítics, 
per el seu desmesurat cost i per  
les moltes mancances que té, però que 
ja forma part del patrimoni de la nostra ciutat.
com a cap de llista per 
Convergència i Unió, voldria convidar-vos 
a aquest acte i presentar-vos la nostra 
proposta de canvi en positiu pels propers 
quatre anys, per a la nostra ciutat.
entomo aquest repte amb 
responsabilitat i il·lusió. Amb responsabilitat 
perquè tant jo com tot l’equip que 
m’acompanya som els hereus de molta  
gent que durant més de trenta cinc anys  
han mantingut viva la flama de CiU  
aquí a El Prat, en moments bons i altres  
més difícils en els quals, per damunt  
de tot, el més important per a nosaltres 
han estat els interessos d’El Prat i de la 
seva gent. Aquest és un moment molt 
important ja que també des de l’Ajuntament 
hem d’afrontar la difícil situació que viuen 
milers de famílies per causa de l’atur.
també l’afrontem amb  molta 
il·lusió, perquè volem ser protagonistes  
del canvi que El Prat necessita.  
Els darrers mesos, han estat molts  
els actes i les sortides al carrer per conèixer 
la opinió de la ciutadania i hem copsat  
un sentiment generalitzat de ganes  
de canvi al govern municipal, després  
de 32 anys d’un mateix color polític.  
Per un altre costat, l’empenta del nou 
equip d’Unió Democràtica i la consolidació 
del col·lectiu de la JNC, la joventut 
de Convergència, ens obren noves perspectives 
que ben segur donaran el seu fruit.

www.ciuelprat.cat

El Prat merece +
estamos a escasas semanas de  
la celebración de las elecciones municipales. 
Los pratenses tenemos en nuestra mano 
la oportunidad de impulsar un cambio político 
histórico en nuestra ciudad. Tenemos  
la oportunidad de acabar con los 29 años 
consecutivos de mandato de Tejedor y sus 
dóciles socios del PSC. Cada uno de ustedes 
puede enviar un claro mensaje demandando 
regeneración democrática, cambio, 
alternancia y renovación de equipos e ideas. 
creemos firmemente que hace 
falta oxigenar el Ayuntamiento.  
Hay que acabar con las viejas recetas  
de una generación de políticos demasiado 
anquilosada. Hay que abrir las ventanas  
del consistorio para crear más oportunidades 
y bienestar. Hay que hablar claro para 
abordar sin complejos ideológicos  
los nuevos retos que se nos plantean.
tenemos buenas recetas  
para paliar el vergonzoso desempleo local, 
para reducir la inseguridad ciudadana  
y el incivismo, para mejorar la educación  
y la sanidad pública local, para acabar  
con los privilegios de un sector de  
la inmigración, para vivir en una ciudad más 
limpia,  para resolver nuestras carencias 
de movilidad y aparcamiento, para reducir 
gastos superfluos de la administración,  
para ayudar a nuestras pequeñas empresas  
y comercios, para plantear alternativas  
de ocio a nuestras familias, para no demorar 
más el acceso a una vivienda asequible  
a los más jóvenes y para terminar  
con la mala imagen de nuestra ciudad.
somos una de las ciudades 
más ricas de Cataluña y los actuales 
gobernantes sólo reparten pobreza  
y mediocridad. Se pueden hacer las cosas 
mucho mejor.  Hay que despertar a  
la ciudad dormitorio. El Prat merece más. 

www.antoniogallego.blog.com.es

Per combatre  
els efectes de la crisi
la crisi econòmica té  
unes conseqüències socials evidents.  
La primera és que molts ciutadans  
es veuen abocats a l’atur. Això no seria  
tan greu si existissin expectatives  
de trobar una nova feina abans  
de finalitzar les prestacions d’atur 
per a aquells que en tenen dret. 
la pèrdua d’una part  
dels ingressos familiars mensuals  
obliga a moltes famílies a estrènyer-se  
el cinturó, i en molts casos, això comporta  
fins i tot la impossibilitat de fer front  
al pagament mensual de la hipoteca.
una família que es trobi amb aquesta 
situació queda totalment desprotegida  
i el perill de quedar-se sense casa dependrà 
de l’entitat financera, que amb tota 
probabilitat decidirà quedar-se amb  
la l’habitatge per un valor del 50%  
del valor de la taxació, com permet la llei,  
en el moment de constituir-se la hipoteca.  
Tot el que falti fins arribar a cobrir el valor  
de la hipoteca, l’hipotecat ho haurà 
de continuar pagant. Així es trobarà sense casa 
i pagant el que li resti del valor de la hipoteca.
per evitar aquesta situació 
injusta i que no es dóna en els països  
del nostre entorn, un ampli moviment  
ciutadà s’està mobilitzant per canviar 
aquesta regulació injustificable. El grup 
municipal d’ERC hem presentat una moció, 
responent a aquesta demanda ciutadana, 
sol·licitant al govern de l’Estat la modificació
legal per fer possible, en casos d’habitatge
habitual i sempre que hi hagi bona fe,  
saldar el deute hipotecari  
amb el lliurament de l’habitatge.
una mesura que, en una ciutat com 
el Prat, que té més de 5.000 aturats, en cas 
d’adoptar-se, alleugeriria moltes famílies 
de les conseqüències del drama de l’atur. 

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

portaveus
dels grups
municipals

El mercado  
de rumores
es curioso comprobar cómo 
cada vez que se acercan unas elecciones 
se desatan una serie de rumores de lo 
más disparatado. Rumores que corren 
por la ciudad y de los cuales casi nunca 
se sabe la procedencia… Sucede como 
con las leyendas urbanas: hay alguien que 
me ha dicho que le han dicho que…
la mayoría de estos rumores carecen 
de fundamento pero se nutren de los miedos 
que la sociedad tiene en cada momento y 
sobre esos miedos y prejuicios se construyen 
verdaderos castillos en el aire. Últimamente, 
los rumores siempre tienen una música 
similar cargada de tonos xenófobos: “los 
inmigrantes no pagan impuestos”, “montan 
tiendas que nadie controla”, “tienen 
privilegios”, “van a construir una macro 
mezquita”….  En definitiva, un conjunto 
de bulos, mentiras y engaños que en un 
contexto de crisis como el actual tienen el 
terreno abonado para crecer y extenderse.
la cuestión es más grave 
cuando los rumores y bulos son  
propagados por organizaciones y partidos 
a los que se supone responsables. 
Partidos que allí donde gobiernan tienen  
los mismos problemas o más que en 
cualquier otro sitio, que no han adoptado 
ninguna de las soluciones que dicen 
tener, personas que mienten y engañan 
descaradamente y sin ningún rubor. 
Todo vale para conseguir unos cuantos 
votos más… o eso piensan ellos.
no hay que dejarse engañar. 
Detrás de un rumor interesado hay alguien 
que intenta beneficiarse del mismo. El 
mercado electoral de rumores no es 
neutral, cuando alguien propaga una 
mentira lo hace para intentar beneficiarse 
de ello. Afortunadamente la ciudadanía 
de El Prat ya hace tiempo que nos conoce 
a todos y, lo que es más importante, 
sabe cómo actúan unos y otros.   

Momentos decisivos
se agota el mandato y llega 
el momento de hacer balance, de valorar 
lo que ha supuesto el trabajo realizado 
en la ciudad a lo largo de estos años.
en el prat ha habido un gobierno 
plural en el que los socialistas hemos sido  
los únicos convencidos de la importancia  
de sumar opiniones y sensibilidades 
diferentes que enriquezcan el proyecto  
de ciudad; IC solo lo ha aceptado  
por necesidad, porque nunca en los más  
de 30 años que lleva gobernando ha creído 
en el consenso, y siempre utilizaron  
la mayoría absoluta despreciando el pacto.
Últimamente la necesidad 
les ha obligado a aceptar el acuerdo, 
y en él los socialistas hemos puesto 
responsabilidad, coherencia, ilusión 
y pasión por la ciudad y su gente facilitando 
proyectos que han contribuido a mejorar 
notablemente el bienestar de la comunidad.
Hemos vivido estos años 
intensamente poniendo a las personas  
y sus necesidades en el centro de nuestras 
actuaciones. Se han puesto en marcha  
las únicas guarderías municipales de toda 
la democracia, el transporte público que 
acerca a las personas a los equipamientos 
y a los servicios, están en funcionamiento 
aparcamientos subterráneos, ya podemos 
curiosear por encima de las vallas para ver 
las entradas a las estaciones de metro...  
En definitiva hemos ido adaptando la ciudad 
a las necesidades de los pratenses y hoy esos 
servicios son patrimonio de todos y todas. 
Y aunque siempre destacan las 
infraestructuras, no es menos cierto  
que detrás de las decisiones para abordar 
inversiones hay un proyecto de contenido 
social  que tiene como objetivo garantizar 
equilibrio y cohesión vertebrando la ciudad.
llegan los momentos  
decisivos y nada es inalterable  
ni está decidido de antemano.   
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El Carnaval d’enguany al Prat ha girat al voltant del pecat capital de la peresa. Hi ha hagut les tradicionals truitades 
i sardinades populars, festes infantils, rues, balls… Trobareu fotos, vídeos i textos a http://carnaval.elprat.cat

Carnaval 2011
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Membres d’entitats del Prat i persones a títol individual han pogut participar en les visites guiades a l’hangar  
que Iberia ha construït a l’aeroport, gràcies a les gestions que l’Ajuntament del Prat ha dut a terme  
amb la companyia aèria. L’hangar d’Iberia ja s’ha convertit en un element característic del sky line pratenc. 

vIstEs a l’HanGar d’IBErIa

Durant les jornades de portes obertes a Cases d’en Puig, Serveis  
de Ciutadania, es va fer la presentació del cafè El Prat, un cafè  
de comerç just que procedeix de cooperatives de camperols  
dels països menys afavorits. Aquest cafè es pot comprar a El Racó 
de Món, a Cases d’en Puig. http://elracodelmon.blogspot.com

CaFÈ El prat

El pasado febrero, el alcalde de El Prat, Lluís Tejedor,  
y la concejal de Servicios Sociales, Ana Isabel Fernández, 
visitaron a Simona Gutiérrez con motivo de  
su centenario. Simona nació en Garrovillas (Cáceres) 
el 18 de febrero de 1911 y hace 48 años que vive en El Prat.

GarrovIllana y pratEnsE CEntEnarIa
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a la izquierda, torre mirador. a la derecha, la chimenea de la antigua torras Hostench y, en segundo plano, obras de finalización del parque y el río.  Estos umbráculos se cubrirán de plantas enredaderas.

El Parc Fluvial, nuevo espacio 
verde entre la ciudad y el río

Durante el mes de abril está prevista la 
apertura al público del Parc Fluvial, un 
gran espacio triangular de 7,5 hectá-
reas situado entre la ronda de Llevant, 
la planta de la Nissan y el río Llobregat 
(entre los puentes de Mercabarna y de 
la autovía). Una de las principales fun-
ciones de este parque, además de su-
poner un nuevo pulmón verde junto al 
casco urbano, será conectar los caminos 
que río arriba y río abajo circulan por la 
derecha del Llobregat.

Las obras para habilitar todo este es-
pacio como zona verde, que han ido 
a cargo del Área Metropolitana, han 
sido especialmente difíciles por la gran 
cantidad de servicios soterrados que 
circulan, como varios colectores. Las 

plantaciones de árboles y arbustos se 
han hecho en todas partes donde lo 
han permitido las características del 
subsuelo. Allí donde no ha sido posible 
se ha hecho plantación de herbazal. En 
total, en el Parc Fluvial se habrán plan-

tado 535 árboles y 78.350 arbustos. Al-
gunas zonas del parque no se regarán y 
se dejará que la vegetación, autóctona 
y adaptada a las características del cli-
ma y del terreno, evolucione de manera 
natural. Otras zonas, en cambio, sí serán 
regadas, mayoritariamente con agua re-
generada procedente de la depuradora 
del Baix Llobregat. El agua de riego se 
acumula en un depósito que el Ayunta-
miento ha construido a tal efecto den-
tro del parque, cerca de la zona de jue-
gos infantiles.

Dos elementos singulares

El Parc Fluvial cuenta con dos elemen-
tos arquitectónicos singulares. Por un 
lado, la chimenea de la antigua papelera 

Durante el mes de abril se abrirá al público el Parc Fluvial, un espacio  
de 7,5 hectáreas situado entre la ronda de Llevant, la planta de la Nissan y el río

Paso bajo el ferrocarril

Las obras del Parc Fluvial han 
mejorado la seguridad y comodidad 
de los peatones y ciclistas que pasan 
bajo el puente del ferrocarril  
por la ronda de Llevant, con  
un paso segregado del tráfico.
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a la izquierda, torre mirador. a la derecha, la chimenea de la antigua torras Hostench y, en segundo plano, obras de finalización del parque y el río.  Estos umbráculos se cubrirán de plantas enredaderas.

Torras Hostench, que estaba ubicada en 
este espacio y que se ha rehabilitado. La 
chimenea recuerda el pasado industrial 
de este lugar. El otro elemento singular 
es el mirador que se ha habilitado en la 
torre de ventilación del colector de sal-
mueras que discurre por el subsuelo del 
parque. Al mirador se accede por unas 
escaleras y desde arriba podemos dis-
frutar de una vista muy interesante.

Accesos al parque

Los principales accesos al parque desde 

la ciudad son los situados a la altura de 
las avenidas de Josep Anselm Clavé (la 
rambla) y Verge de Montserrat, atrave-
sando la ronda de Llevant. La entrada al 
parque desde Verge de Montserrat aco-
gerá tres grandes umbráculos que con 
el tiempo se irán cubriendo de plantas 
trepadoras. La ronda de Llevant tam-
bién se puede cruzar a la altura de la 
calle de Tarragona.

En cuanto a los accesos, hay que re-
marcar que se ha mejorado un camino 
peatonal que rodea toda la planta de la 

El Parc Fluvial es una gran zona 
verde junto al casco urbano y,
además, facilita la conexión 
de los caminos que discurren 
arriba y abajo del río

Junto al CasCo urBano

El parque ha supuesto  
la recuperación para  
la ciudadanía de una antigua 
zona industrial que quedó 
abandonada y marginal

antIGua Zona IndustrIal

Desde la ciudad podemos llegar 
al parque a través de los pasos 
de peatones de las av. Josep 
Anselm Clavé, Verge  
de Montserrat y c. Tarragona

ronda dE llEvant pErmEaBlE

Nissan y que conecta dos zonas del Par-
que Fluvial (consultar plano).

Equipamientos deportivos

El Parc Fluvial acogerá, cerca del puen-
te de Mercabarna, la futura base de 
remo de El Prat. También está prevista la 
instalación de algún otro equipamien-
to deportivo. El parque también tendrá 
una zona para aparcamiento de vehícu-
los, junto a la ronda de Llevant , así como 
zonas de juegos infantiles, bancos y di-
verso mobiliario urbano. ❧

Ámbito del parc Fluvial, entre los puentes de la autovía y de mercabarna, y entre la ciudad y el río.

mapa: satur herraiz 
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La preinscripció als centres públics per 
a infants de 0 a 3 anys (escoles bressol 
municipals Sol Solet, El Cabusset, La Gra-
nota i La Blaveta i la llar d’infants Dum-
bo, de la Generalitat) només es podrà 
fer a l’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME), instal·lada a l’OIAC (Oficina 
d’Informació i Atenció Ciutadana), a la 
planta baixa de la Casa de la Vila, del 2 al 
13 de maig. Caldrà demanar cita prèvia 
al telèfon de l’Ajuntament 933 790 050.

Totes les famílies que visquin al Prat i 
que sol•licitin plaça a qualsevol dels cinc 
centres públics tindran una puntuació de 
30 punts, ja que el Prat és zona única pel 
que fa a educació infantil de 0 a 3 anys. 
En global, els centres públics del Prat per 
a infants d’entre 4 mesos i 3 anys oferei-
xen 368 places per al curs vinent.

Les famílies que tenen un fill o filla 
nascut als anys 2009, 2010 o en els tres 

primers mesos del 2011 ja han rebut o 
rebran aviat a casa una carta de l’OME 
amb tota la informació necessària per 
fer la preinscripció.

Batxillerat i cicles

La preinscripció per batxillerat, cicles 
formatius de grau mitjà de formació 
professional (FP), programes de quali-
ficació professional inicial (PQPI) orga-
nitzats pel Departament d’Educació i 
pels ensenyaments d’arts plàstiques i 
disseny serà del 9 al 20 de maig.

Per als cicles formatius de grau supe-
rior (CFGS) de FP serà del 23 de maig al 3 
de juny, mentre que pels ensenyaments 
d’adults serà del 16 al 23 de juny.

Motors d’avió  
per fer pràctiques

Recordem que un d’aquests instituts és 
l’Illa dels Banyols, al qual l’Ajuntament 
del Prat va cedir dos motors d’avió per-
què l’alumnat dels CFGS de Manteni-
ment aeromecànic i de Manteniment 
d’aviònica hi puguin fer pràctiques.

més informació al bàner “preinscripció escolar” 

que trobareu a la portada del web municipal 

www.elprat.cat. també hi trobareu el calendari 

de portes obertes a escoles bressol i ensenya-

ments postobligatoris

Hora de
preparar el
curs vinent
Al maig, preinscripcions  
a infantil i postobligatòria

alumnes de l’institut Illa dels Banyols fan pràctiques amb motors d’avió cedits per l’ajuntament.

Novetats en els
ensenyaments
postobligatoris 

[ A la seu 1 de l’Institut Ribera Baixa 
es cursen les famílies d’informàtica, 
administració i gestió i comerç,  
i a la seu 2 el cicle de jardineria  
i la família d’activitats físiques  
i esportives. El Ribera Baixa és  
un dels pocs instituts de Catalunya 
on es pot cursar el cicle de grau mitjà 
de jardineria. L’Ajuntament del Prat  
i el Departament d’Educació van 
signar un conveni per regular  
els usos de la finca de Cal Tudela fent 
cessió d’alguns espais per impartir  
el cicle. Així, s’han instal·lat 
hivernacles per fer producció  
de planta amb ús pedagògic (foto).  
El mateix conveni fa possible  
la realització de pràctiques 
formatives de l’alumnat  
en parcs i jardins municipals.
L’institut té també signat  
un conveni amb el Gremi  
de Jardineria de Catalunya  
per facilitar de pràctiques  
en empreses i la posterior inserció 
de l’alumnat, que arriba al 70%. 
A partir del 

curs vinent, 
l’Institut Baldiri 
Guilera serà 
l’únic de tot  
el Baix Llobregat 
i un dels pocs  
de Catalunya  
on es podrà 
cursar la via 
d’arts escèniques, 
música i dansa
del batxillerat 
d’arts. 
Les famílies 

d’instal·lació  
i manteniment, 
electricitat  
i electrònica  
i manteniment de 
vehicles es fan a 
l’Illa dels Banyols. 
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La deixalleria 
premia el reciclaje
Las personas que utilicen el servicio, tanto  
en la deixalleria fija como la móvil, recibirán 
tres bolsas de rafia para reciclar en casa 

En el año 2010, 23.500 personas utiliza-
ron la deixalleria de El Prat, tanto la fija, 
ubicada en la ronda de Llevant, como 
la móvil (consultar paradas y horarios 
en el apartado Viure / Neteja i residus 
de www.elprat.cat). Esto supone un 
incremento de visitas del 60% respecto 

a 2004.  Este aumento de la concien-
cia ciudadana sobre el reciclaje ha ido 
acompañado de constantes campañas 
municipales para fomentarlo, que des-
de el 4 de abril incorporan una nueva 
propuesta: el regalo de bolsas de reco-
gida selectiva. 

Tres bolsas, tres colores 

Se trata de un trío de bolsas fabricadas 
con rafia, un plástico resistente de lar-
ga duración que se puede reutilizar y, 
incluso, lavar. Tienen un formato rígido 
y siguen la línea cromática de los con-
tenedores de recogida selectiva: el azul 
para el papel, el verde para el vidrio, y el 
amarillo para los envases. 

Hasta agotar las 
existencias

El objetivo de la campaña es facilitar el 
reciclaje en los hogares, por lo que se re-
galará este pack de bolsas a los usuarios 
y usuarias de la deixalleria, hasta agotar 
las 1.500 existencias disponibles. 

La Entidad del Medio Ambiente del 
Área Metropolitana y las empresas de 
reciclaje Ecoembes y Ecovidrio han su-
fragado la compra de las bolsas para su 
distribución entre las personas usuarias 
de la deixalleria ❧

[ Ariadna Castillo]

Las tres bolsas de regalo 
están fabricadas con 
rafia, un plástico muy 
resistente que se puede 
reutilizar y también lavar 

rEutIlIZaBlEs y lavaBlEs

Este pack de bolsas se 
entregará únicamente a las 
personas que lleven residuos 
a la deixalleria y, por tanto, 
que utilicen el servicio

a CamBIo dE usar El sErvICIo

un ciudadano recibe las bolsas tras utilizar la deixalleria móvil.
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Durante este mes de abril entrará en 
servicio el aparcamiento municipal 
construido bajo el Cèntric Espai Cul-
tural. Este parking tiene capacidad 
para 223 plazas de coches y 24 de 
motos, distribuidas en dos plantas, y 
su principal novedad respecto al res-
to de aparcamientos municipales es 
que será mixto, es decir, acogerá tanto 
plazas permanentes para residentes 
como plazas de rotación (aparcamien-
to público con tique).

Abierto las 24 h

Las plazas públicas de rotación estarán 
abiertas las 24 horas del día y se factu-
rarán por minutos, a un precio de 1,6 
euros la hora. Este tipo de aparcamiento 
no existía hasta ahora en El Prat.

En cuanto a las plazas reservadas para 
residentes, existen dos modalidades: 
compra (en régimen de cesión de uso 
por 50 años) y alquiler. 

Todas las plazas para residentes ya 
están adjudicadas, por tanto, el parking 
ya está plenamente ocupado y existe 
lista de espera. No obstante, la volatili-
dad de los contratos de alquiler permi-
te que vayan surgiendo vacantes cada 
cierto tiempo, como está ocurriendo 
en los otros aparcamientos municipa-
les ya en servicio ❧

más información en la empresa municipal  

de vivienda y aparcamiento, prat Espais,  

Carretera de la Bunyola, 49, tel. 933705054, 

www.pratespais.com

Entrada al aparcamiento subterráneo del Cèntric, desde la calle lleida.

El parking
del Cèntric,
a punto
Es el primer aparcamiento
con plazas de rotación

VI Beca Fotografia 
i Societat

[ El Centre Cívic Jardins  
de la Pau organitza la sisena  
edició d’aquesta beca, que té  
com a objectiu fomentar la creació 
fotogràfica. Enguany s’han presentat 
16 projectes. El veredicte es farà 
públic abans del 29 d’abril  
i es podrà consultar l’acta  
del jurat a www.ccjardinspau.org.]

Homenatge  
a Jaume Codina

[ Les VI Jornades de Patrimoni  
del Baix Llobregat, que tindran lloc  
al Cèntric els dies 1 i 2 d’abril, 
estaran dedicades a l’historiador 
pratenc Jaume Codina i se centraran 
en la temàtica “Patrimoni, història 
local i didàctica”. L’historiador Josep 
Fernández Trabal farà un repàs  
a la figura i l’obra de Jaume Codina, 
en un acte que s’acompanyarà amb 
imatges i textos de l’homenatjat.] 

El pintor Josep Bages 
mor als cent anys

[ El pintor Josep Bages, nascut 
a Vilanova i la Geltrú però 
pratenc d’adopció, ja que va viure 
pràcticament tota la seva vida 
al Prat, ha mort als cent anys 
d’edat.  L’Ajuntament del Prat el va 
honorar batejant amb el seu nom 
la sala d’art de Torre Muntadas.]
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Consell
Municipal
de Joventut

acte de constitució del Consell municipal de Joventut, al saló de plens de la Casa de la vila.

El Consell Municipal de Joventut del Prat 
és un òrgan d’informació, consulta i par-
ticipació democràtica per al jovent de la 
ciutat i per a les seves associacions. Neix 
amb la voluntat de potenciar la interlocu-
ció i implicació dels i les joves en els dife-
rents àmbits de la vida política local. 

Entre les funcions del Consell hi ha 
analitzar i debatre les polítiques de jo-
ventut; proposar, suggerir i col•laborar 
en problemes que afecten al jovent; 
fomentar l’associacionisme juvenil i im-
pulsar la col·laboració entre entitats que 
treballin en temes de joventut.

El Consell el presideix l’alcalde del Prat, 
Lluís Tejedor, i compta amb un ampli 

Aquest nou òrgan  
de participació ciutadana 
va tenir la seva primera
trobada el mes de març

ventall de joves membres de les dife-
rents forces polítiques amb represen-
tació municipal, sindicats, associacions 
juvenils, socials culturals i esportives, es-
tudiants representants de tots els cen-
tres d’educació secundaria i joves a títol 

individual. Els i les membres del Consell 
es reuniran un mínim de 3 cops l’any. 
També es preveu la creació de taules jo-
ves que aprofundeixin àmbits temàtics 
més concrets d’interès per a tota la jo-
ventut del Prat ❧
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Les assessories joves
ara també on line

una assessora d’El lloro atèn una consulta per videoconferència.

Tots els dubtes i consultes que els i les 
joves tinguin sobre orientació acadè-
mica, personal o laboral, o sobre salut o 
sexualitat, ara també els podran resol-

dre per videoconferència i des de qual-
sevol ordinador i país.

Si bé ja es podien fer consultes amb 
les assessories joves d’El Lloro via correu 

El Lloro estarà “connectat” en l’horari de visita

electrònic o telèfon, ara ja s’hi pot con-
nectar a través de la pantalla a temps real. 

Les assessores connectaran el progra-
ma gratuït Skype en el seu horari de vi-
sita habitual. Així, els i les joves podran 
establir una videoconferència amb 
l’assessor/a de la matèria escollida. 

Per iniciar una videoconferència només 
cal disposar de web-cam amb micròfon, 
descarregar el programa a l’ordinador i 
cercar el nom de l’assessoria ❧

[ Redacció ]

Trobareu més informació 
sobre l’Skype, els horaris, i els 
enllaços per connectar amb 
cadascuna de les assessores 
a www.joves.prat.cat

WWW.JovEs.prat.Cat

A www.joves.prat.cat també 
hi ha penjats els petits vídeos 
de cada assessoria, explicats 
per cadascun/a dels i les 
professionals que les atenen

vÍdEos dE lEs assEssorIEs
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Recolocación en el
sector de automoción
Un centenar de trabajadores/as del sector  
de la automoción de El Prat  que están en paro
participan en un programa de recolocación

Un total de 102 trabajadores y traba-
jadoras de El Prat que están en paro y 
proceden del sector de la automoción 
participarán en un programa integral de 
recolocación que, en el Baix Llobregat, 
se dirige a más de 300 personas despe-
didas entre el 22 de febrero y el 22 de 
noviembre de 2009.

El programa, de ámbito catalán, lo ha 
puesto en marcha el Servicio de Ocupa-
ción de Cataluña (SOC), con la cofinan-
ciación del Fondo Europeo de Adapta-
ción a la Globalización (FEAG).

Apoyo intensivo

Los y las participantes recibirán un apo-

yo intensivo con acciones de orienta-
ción, asesoramiento técnico, búsqueda 
de empleo, formación individual, forma-
ción en sectores emergentes, formación 
para la creación de empresas, talleres 
para la promoción de la emprendeduría 
y apoyo a través de un “mentoring” (con 
personas que han pasado por procesos 
similares).

El Centro de Promoción Económica 
del Ayuntamiento de El Prat colabora, 
con otros municipios del Baix Llobregat, 
en la puesta en marcha de este Progra-
ma, que está coordinado, a nivel territo-
rial, por el Consejo Comarcal.

Entre las 102 personas de El Prat que 
participarán en el Programa se encuen-
tran los trabajadores / as de Esteban Ike-
da SA, ubicada en nuestro municipio y 
que cerró sus puertas en el año 2009 ❧

[ Paola Henríquez ]

El objetivo de este Programa  
es que las personas 
participantes se puedan 
reincorporar cuanto antes 
al mercado de trabajo

volvEr a traBaJar

Entre los y las participantes 
de El Prat se encuentran 
las personas despedidas 
de la empresa pratense 
Esteban Ikeda SA en 2009

EstEBan IKEda

trabajadoras y trabajadores del sector de la automoción.
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El Centre de Promoció Econòmica (CPE) 
de l’Ajuntament del Prat i els instituts Ri-
bera Baixa i Illa dels Banyols de la nostra 
ciutat participen en el projecte FP.CAT de 
logística del Prat. També hi col·laboraran, 
en el seu moment, l’Escola Oficial d’Idio-
mes del Prat i el Centre de Formació de 
Persones Adultes CFA Terra Baixa.

Al CPE

Durant l’any 2011 es faran al CPE dos 
cicles de l’itinerari modular Logística 
internacional, adreçats a treballadors/
res aturats/des i ocupats/des del sector 
de la logística, amb l’objectiu de donar 
resposta a un dels perfils professionals 
més demandats pel sector. 

Es tracta d’un itinerari formatiu de 550 
hores, format pels cursos del certificat 
de professionalitat “Organització del 
transport i de la distribució” (Transport 
de llarga distància -90 hores-; Optimit-

zació de la cadena logística -90 h-; An-
glès professional per a logística i trans-
port internacional -90 h-; i Distribució 
capil·lar -70 h-) i per la qualificació pro-
fessional “Gestió administrativa del co-
merç internacional”, de 210 hores.

Pràctiques en empreses

Els i les alumnes que segueixin amb apro-
fitament tot l’itinerari formatiu podran 
accedir a pràctiques en empreses de 
l’àmbit de la logística, la qual cosa millo-
rarà el seu coneixement d’aquest sector 
econòmic i, en cas de trobar-se a l’atur, 
les seves possibilitats de trobar feina ❧

[ Eva Vidal ]

una classe del curs Fp.Cat logística de “Gestió administrativa del Comerç Internacional”.

Formació en logística  
al centre FP.CAT del Prat
El centre, vinculat a la xarxa de centres FP.CAT de formació integrada, inicia la seva 
oferta formativa en el Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat

Recerca de feina

El Servei Local d’Ocupació  
del Centre de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament donarà un suport 
personalitzat en la recerca  
de feina a totes les persones  
que segueixin l’itinerari formatiu.

A més del CPE hi participen  
els instituts Ribera Baixa  
i Illa dels Banyols,  
l’Escola Oificial d’Idiomes 
i la de persones adultes

InstItuts I EsColEs

Aquest any es faran dos cicles 
de l’itinerari modular Logística 
internacional, adreçats  
a treballadors/res aturats/
des i ocupats/des del sector

dos CIClEs durant 2011

Les persones a l’atur que 
aprofitin l’intinerari formatiu 
tindran més possibilitats  
de trobar feina en l’àmbit  
de la logística internacional

troBar FEIna
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llibres pratencs per sant jordi

C
om cada any, de cara a Sant Jordi, us proposem una selecció d’alguns llibres 

publicats durant el darrer any que, o bé han estat escrits per persones  

del Prat, o bé tenen la nostra ciutat com a protagonista de la seva temàtica. 

Durant 2010 ha nascut Tintablava, una associació d’escriptors del Prat  

(www.tintablava.blogspot.com). També us recomanem el bloc  

www.lletresdelprat.blogspot.com

un ramIto dE Cordura  >>

Vicenç Tierra. Rúbrica Editorial
Tierra recull aquí les “columnes” 
que, segons l’autor, donen 
suport a les nostres actituds dins  
de la intel·ligència relacional,  
i, a més, enumera una teranyina 
de comportaments dels nostres 
altres “jo” en l’àmbit de  
la intel·ligència emocional. 

aCt.Com, dEl sEr I dEl FEr  >>

Pau Vallhonrat. 
Rúbrica Editorial
Antologia de poemes dels quatre 
llibres que en Pau Vallhonrat 
publicà entre el 1981 i el 1985. 
La majoria dels textos denoten 
l’estimació pels paisatges 
del delta del Llobregat. 

poEmEs dEl dElta  >>

Ventura Camacho (texto)  
y Stella Rubio (ilustraciones). 
Editorial Alea blanca
Los dibujos monocromáticos 
en tinta china de  
la ilustradora pratense  
(www.napbuff.blogspot.com)  
nos permiten navegar  
a través del curso  
de los tres ríos  
de sentimientos del poemario 
de Ventura Camacho.

los trEs rÍos dE KIso  >>

la FormaCIÓ 
d’una CIutat.  
El prat  
dE lloBrEGat  >>
Editat per  
l’Ajuntament 
del Prat
Vint anys després 
de la seva primera 
publicació,  
la directora de 
l’Arxiu Municipal, 
Marga Gómez, 
repassa aquella primera edició i l’amplia 
amb els esdeveniments més importants 
viscuts a la nostra ciutat. Preu: 5 euros.

Paco Mármol. Rúbrica Editorial
Poemas populares andaluces, 
denuncia social, sonetos, letras 
flamencas... Portada del pintor 
i poeta Francisco Moreno 
Galván e ilustraciones de Juan 
de Dios González Valdés, pintor 
granadino residente en El Prat.

Iván Carabaño (texto)  
y Stella Rubio (ilustraciones). 
Editorial Exlibris
Los títulos de estos dos libros 
ilustrados por la pratense 
Stella Rubio ya explican por si 
solos su contenido y función. 

CuEntos para dEspués  
dEl vaso dE lECHE  >>

CuEntos para antEs  
dE CErrar los oJos  >>
Iván Carabaño (texto)  
y Stella Rubio (ilustraciones). 
Editorial Exlibris
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Antonio Izquierdo. 
Edición propia
Este joven autor local  
nos presenta una novela policial 
ambientada en ciudades  
sin nombre. Es por ello que cada 
lector/a puede escoger el lugar 
donde se desarrolla la acción. 

dEspErtad, ÁnGElEs  
dEl InFIErno >>

Rosa Ribas. Editorial Viceversa
De nuestra escritora más 
internacional nos llega  
un trepidante thriller policial 
ambientado en Barcelona, 
donde la protagonista intentará 
esclarecer los secretos  
que rodean el trágico suceso 
que cambió su vida.

la dEtECtIvE mIopE  >>

Manuel Rodríguez 
Troncoso. Ir Indo Edicions
Recull de faules inventades  
per l’autor en què tracta  
de reflectir les supersticions 
del món rural gallec escoltades 
durant la seva infantesa. El llibre 
és un homenatge a les tradicions 
ancestrals de la seva terra natal. 

Contos, lErIas  
E rExouBas >>

Il·lustrat per Purificación 
Hernández. Editorial Lumen
Adaptació per a infants  
de la coneguda obra  
de Gastón Leroux realitzada per 
Francesc Miralles. La pratenca 
Purificación Hernández ens 
trasllada amb els seus expressius 
dibuixos a finals del XIX i a aquesta 
famosa història d’amor impossible.

El Fantasma dE l’òpEra  >>

Diversos autors/es.  
Paralelo Sur Ediciones
Recull de contes amb  
un lligam: un aeroport, 
principalment el del Prat. 
I amb autors i autores, 
també, de la nostra ciutat. 
Segons explica Josep Costa al pròleg, 
“llegiu aquests contes, segur que 
n’hi ha un que parla de vosaltres”.

prImEra EsCala  >>
Rosa Ribas. Editorial Viceversa
Un nuevo caso de  
la comisaria Cornelia  
Webber-Tejedor, que empieza 
con un accidente fortuito  
en el aeropuerto de Frankfurt. 

En CaÍda lIBrE  >>

Bernardo Ruiz Segura. 
Autoedición.
Un antiguo amigo 
reencontrado introduce  
al joven protagonista en  
un mundo lleno de situaciones 
que su imaginación 
de novelista mediocre 
nunca hubiese podido 
siquiera vislumbrar.

El ExHIBICIonIsta 
vErGonZoso (Frust)  >>



Rosa Ribas, 
escriptora pratenca

“Rosa Ribas es una escritora española (n. El Prat  
de Llobregat (Barcelona) 1963) Reside desde 
1991 en Alemania, donde ha desarrollado una 
intensa labor en el campo de la didáctica de 
las lenguas, como docente y como autora.”
Així comença la descripció que fa la Wikipèdia 
de Rosa Ribas, l’escriptora pratenca que està 
escampant el nom de la nostra ciutat arreu 
d’Europa, especialment a Alemanya,  
on viu, treballa, escriu i publica els seus llibres, 
catalogats dins del gènere de novel·la negra. 
Ara, ha estat uns quants dies al Prat, on ha atès 
diversos estudiants dels instituts de la ciutat, 
ha participat en alguns esdeveniments culturals 
i en el congrés d’escriptors i escriptores de 
novel·la “Barcelona negra”, i també ha presentat 
la seva darrera novel·la: En caída libre.  

“Al Prat,  
he trobat nois 
i noies molt 
preparats,  
amb interessos 
diversos, 
molt actius  
i amb ganes 
de fer coses”
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Per què escrius novel·la negra?
M’agrada molt, sóc lectora d’aquesta literatura. 
És un gènere que permet explicar moltes idees i 
descriure el món que ens envolta. La protagonis-
ta és una investigadora que es fica per tot arreu, 
des dels barris marginals fins als més rics. Això 
m’ha permès explicar moltes històries diferents.

Com treballes perquè surtin les idees?
Es necessita molta meticulositat i disciplina, per 
poder fer literatura. No pots esperar que arribi la 
inspiració ni que tinguis una estona de temps lliu-
re per escriure. Jo treballo cada dia moltes hores. 
De vegades no serveix de res el que he escrit i ho 
haig de llençar tot; però, en canvi, hi ha dies molt 
més fructífers. Quan no surt res, haig de continuar 
i continuar, i al final, m’arriba la inspiració.

Tens algun truc?
Doncs, sí. A mi m’agrada molt escriure a les 
cafeteries, amb soroll d’ambient, envoltada de 
gent... Quan no em surt res, paro l’orella i escol-
to el que diu la gent, i alguna idea m’emporto.

Així que el portàtil forma part de les teves 
eines quan surts al carrer?
Res de portàtil. Jo escric amb llapis i llibreta, des-
prés ho passo a l’ordinador i això em serveix per 
fer-hi les correccions i els canvis que trobo adients.  

I amb soroll, sí, que pots treballar? Sem-
bla que desconcentra, no?
A mí no. Jo vaig créixer a la rambla del Prat, 
envoltada de sorolls: el tren, els avions, el bus, 
la Paperera... Amb els sorolls hi ha dues op-
cions: o els odies o els necessites per viure. A 
mi em passa la segona opció.

Has escrit ja moltes novel·les, entre elles 
una trilogia que ha de ser pentalogia... 
L’última és En caída libre.
És el tercer volum de les històries de la inves-
tigadora Cornelia Weber-Tejedor.  És l’equador 
de la sèrie, perquè tinc pensat escriure fins a la 
cinquena o, potser, fins a la sisena.

Qui és Cornelia Weber-Tejedor? 
És una comissària de policia de pare alemany i 
mare espanyola que treballa a Frankfurt, al de-
partament d’homicidis.

De què va En caída libre?
Està basada en una història real de tràfic de 
drogues, situada a l’aeroport de Frankfurt. És 
l’entrada de Cornelia a la investigació en el món 
de les drogues, i ho té molt, molt difícil.

A sí?, per què?
Frankfurt és l’aeroport més gran d’Europa, amb 
uns 70.000 treballadors. És com si tot el Prat 
i una mica més treballéssim tots a l’aeroport. 
És com una gran ciutat... un monstre, on és 
molt complicat que no hi hagi forats per a la 
delinqüència, on no és possible tenir-ho tot ni 
tothom controlat. En aquest cas, Cornelia ha 
de treballar d’incògnit, infiltrada a les brigades 
de neteja de l’aeroport. Abandona la seva vida 
habitual i això comporta una gran càrrega aní-
mica per a ella.
 
I com conèixes aquesta vida tan lumpen?
Parlant amb molta gent, advocats, treballadors de 
les línies aèries, personal de neteja, policies, etc. 

Quina és la novel·la que més t’estimes?
És difícil de dir, però potser a La detective miope 
li tinc una estimació especial. Conec molt bé la 
protagonista, la Irene Ricart, i m’ho vaig passar 
molt bé creant-la, escrivint la trama... Va ser una 
novel·la que fluïa, malgrat la dificultat que té la 
novel·la policíaca, perquè has de tenir molt clar 
tot el que passarà, com passarà, a on...

Quins són els teus escriptors preferits?
N’hi ha molts; potser, de novel·la negra, esmen-
taria Manuel Vázquez Montalban i Raymond 
Chandler. M’agraden Eduardo Mendoza, Juan 
Marsé, Gabriel Garcia Márquez, Julio Cortázar... 
També m’interessa molt la literatura barroca es-
panyola: Quevedo, Lope de Vega...

Durant aquests dies al Prat has estat xe-
rrant amb joves de tres instituts. Què n’has 
après, tu, d’aquestes experiències?
A relativitzar el pessimisme cultural regnant. No 
parem de sentir que la gent no llegeix..., però no 
és cert. Entre aquest jovent he trobat molts nois 
i noies que no només llegeixen, sinó que també 
escriuen. M’han ensenyat textos, blocs, m’han 
explicat projectes i noves idees. He trobat nois 
i noies molt preparats, amb interessos diversos, 
molt actius i amb ganes de fer coses. Quan parlo 
amb bibliotecàries, m’expliquen que les bibliote-
ques estan plenes de gent jove.

Parlant de biblioteques, què t’ha semblat 
el Cèntric?
Estic molt contenta que l’hagin construït i de 
l’èxit que està tenint. Fa temps que pensava que 
calia alguna cosa així a la nostra ciutat. Ens ho 
mereixem ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“Es necessita molta 
meticulositat i 
disciplina, per poder 
fer literatura. No pots 
esperar que arribi la 
inspiració ni que tinguis 
una estona de temps 

lliure per escriure”

“Estic molt contenta 
que l’hagin construït 
el Cèntric i de l’èxit 
que està tenint. Fa 
temps que pensava 
que calia alguna cosa 
així a la nostra ciutat. 
Ens ho mereixem”

“Cornelia Weber-
Tejedor és una 
comissària de policia 
de pare alemany  
i mare espanyola que 
treballa a Frankfurt, 
al departament 
d’homicidis”
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La Nit de l’Esport arriba al  
25è aniversari en bona forma

Futbol
El futbol, anomenat per alguna cosa 
l’esport rei, va ser el protagonista de la 
25 Nit de l’Esport, en què es van ator-
gar premis corresponents a la tempo-
rada passada. L’Associació Esportiva Prat, 

que va aconseguir disputar una pro-
moció d’ascens a Segona B per primera 
vegada, va rebre el guardó com a millor 
equip de la temporada 2009/10.

L’entrenador del CE Europa, el pra-
tenc Pedro Dólera, rebia el premi a mi-

llor tècnic, per la seva temporada en 
el debut a la Tercera. I el porter de l’AE 
Prat, Toni Texeira, va rebre una menció 
especial en reconeixement a la seva 
contribució a la consecució de la dis-
puta de la promoció d’ascens. 

El Teatre Modern va tornar a ser, per segon any consecutiu, l’escenari 
d’una nova edició de la gran festa anual de l’esport pratenc

Foto “de família”, amb tots els premiats i premiades dalt de l’escenari del teatre modern.
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Bàsquet

El millor esportista masculí major de 16 
anys va resultar el jugador de bàsquet 
Jordi Boronat, per la seva contribució a 
l’ascens del CB Prat a Copa Catalunya. 
L’equip cadet femení de bàsquet del 
Col·legi de La Seda va aconseguir el pre-
mi després de ser el primer equip de bàs-
quet del Prat capaç de disputar una final 
de campionats de Catalunya escolar. 

Els més petits 

El taekwondoka Arnau Castellanos, del 
Club Fran Martín, aconseguia el guar-
dó a millor esportista masculí menor 
de 16 anys, i Natàlia Vidal, del Club Patí 
Delta, el de millor esportista menor de 
16 anys. Víctor Villanueva, nedador del 
Club FiS El Prat, revalidava el guardó de 
l’any passat, gràcies a l’or al campionat 
d’Espanya ❧

[ José David Muñoz ]

vídeo a www.elprat.tv

[ El videoweb municipal  
www.elprat.tv va retransmetre 
en directe el desenvolupament 
de tota la Nit de l’Esport
 
[ Els principals patrocinadors  
i empreses de l’esport pratenc  
van rebre una menció especial  
del jurat per la seva tasca  
de suport a la promoció esportiva
 
[ El marxador pratenc Dani  
Plaza va rebre el premi Delta 
per la seva trajectòria esportiva

Tres apunts  
d’una nit especial

taula: pepa badell

Millor esportista masculí  
major de 16 anys
Jordi Boronat Montilla (Club Bàsquet Prat)
Richard Calle Martínez  
(Club Natació Prat. Secció triatló)
Enrique Díaz Hernández  
(Centre d’Activitats Subaquàtiques del Prat)
 

Millor esportista femenina  
major de 16 anys
Emma Roca Rodríguez  
(Club Natació Prat. Secció triatló)
Dacil Rodríguez Mayor (Pratenc Ass. d’Atletisme)
Mónica Lázaro Peinado (CB Cornellà)
 

Millor esportista federat  
masculí menor de 16 anys
Arnau Castellanos Arjona (CD Fran Martín)
Ángel Castro Sansó (La Lanzada)
Iván Arenas de la Fuente (Pratenc Ass. d’Atletisme)
 

Millor esportista federada  
femenina menor de 16 anys
Natàlia Vidal Ponce (Club Patín Delta Prat)
Laia Martínez Ramírez (CD Fran Martín)
Alba Ropero Palacios (AE Karate Prat)
 

Millor esportista masculí menor de 16 
anys participant en jocs escolars
Miguel Ángel Merino Santiago  
(Pratenc Ass. d’Atletisme)
Daniel Lorente Unión ( Pratenc Ass. d’Atletisme)
Rafa Barneto León (AE Karate Prat)
 

Millor esportista femenina menor de 16 
anys participant en jocs escolars
Elisabeth Baquerizas García  
(Club Escola Rítmica Prat)
Aitana Palacios Fernández (AE Sporting Alcalá Prat)
Ariadna Caudet López (AE Karate Prat)
 

Millor equip participant en jocs escolars
Cadet femení de bàsquet (Col·legi La Seda)
Conjunt cadet - juvenil de gimnàstica rítmica  
(Ass. Gimnàstica Rítmica Ribera Baixa)
Conjunt aleví de gimnàstica rítmica  
(Club Escola Rítmica Prat)

Millor equip en trajectòria de temporada
Equip de futbol de l’Associació Esportiva Prat
Equip triatló masculí  
(Club Natació Prat. Secció triatló)
Equip sènior 1 del Club Bàsquet Prat
 

Millor entitat en la promoció esportiva
Club Futbol Unificación Prat
AE Karate Prat
Club Escola Rítmica Prat
 

Millor Ampa i/o centre d’ensenyament 
en promoció esportiva
Aee Col·legi La Seda
Ampa Mare de Déu del Carme
Ampa Escola Galileo Galilei
 
 
Millor tasca tècnica
Pedro Dólera Corpas  
(Club Escola Fútbol Prat Blaugrana)
David Hernández Martínez (AE Kárate Prat)
Salvador Pérez Cayuela (Club Natació Prat)
 

Millor esportista amb discapacitació 
física i/o psíquica
Víctor Villanueva Garrido (Club Natació Prat i 
CD FiS El Prat)
Sandra Ramírez Martínez (Club Esportiu APMIB-CAT)
Inma Molner Campos (Club Esportiu APMIB-CAT)
 
 
Mencions especials
Toni Texeira Muñoz, porter de l’AE Prat
Empreses: Cadbury, Clariant, Lisant, Carrefour, 
Aigües del Prat, Grupo Tai-Icesa, Imvaur, Total 
Petrochemicals, Damm

guanyadors/es i nominacions 
 

(guanyadors/es, en negreta)
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Els dos conjunts del Vikings Volei Prat continuen la temporada. El Sènior Masculí ha perdut part de les opcions de disputar les 
fases d’ascens a categoria superior. El femení, per la seva part, està fent una temporada força iregular. Vídeo a www.elprat.tv

volEI

S’han instal·lat desfibril·ladors automàtics als CEM Sagnier  
i Estruch, i s’ha format personal dels centres perquè els puguin  
fer servir en cas de necessitat. Els desfibril·ladors poden salvar  
la vida d’una persona que pateixi un atac de cor. D’aquesta manera, 
les instal·lacions esportives municipals són més segures.

dEsFIBrIl·ladors als CEm

flaix esports

L’equip de futbol femení de la Unificación Prat  
(de blau) continua amb pas ferm per la 1a Divisió 
Catalana. Les noies entrenades per Pedro García 
estan protagonitzant una sensacional temporada 
amb opcions d’estar a la zona alta a finals de lliga.

FutBol FEmEnÍ
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cinema capri

El discurso del rey
[ Director: Tom Hooper
[ Guió: David Seinder
[ Fotografia: Danny Cohen
[ Música: Alexandre Desplat
[ Muntatge: Tariq Anwar
[ Intérprets: Colin Firth, Geoffrey Rush, 
Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Michael 
Gambon, Derek Jacobi, Timothy Spall
[ Durada: 118 minuts

Un trosset d’història
La gran importància de les coses petites

La mort del rei Jordi V deixa el tron an-
glès en una situació difícil. El príncep 
de Gal·les sembla més preocupat per 
la seva vida sentimental que pel deure 
d’Estat i el seu germà, el príncep de York, 
té dificultats d’expressió.  

El discurso del rey ens ofereix un mag-
nífic retrat d’uns moments cabdals de la 
història de l’Europa del segle XX. 

Escàndol reial

L’imperi britànic trontolla per les aven-
tures amoroses del príncep de Gal·les, 
coronat com a Eduard VIII, que renuncia 
al tron per seguir al costat de la dona 
que estima, l’americana Wallis Simpson, 
divorciada un cop i encara casada quan 
inicien la seva relació sentimental, un 
escàndol encara més gran que les incli-
nacions polítiques del monarca, que no 
veu amb mals ulls el projecte de Hitler.

Premis Oscar merescuts
Poc conegut fora de Gran Bretanya, el 
director Tom Hooper treu tota la força a 
un magnífic guió de David Seinder, amb-
dós premiats als recents Oscar i el ser-
veix en safata perquè dos grans actors 
donin vida als protagonistes. En un duel 
interpretatiu d’alt nivell, Colin Firth és un 
magnífic rei a la pantalla, en un personat-
ge ple de matisos. Un Oscar merescudís-
sim al qual també optava, en l’apartat de 
secundari, l’altre gran protagonista de la 
història, el modest i humà logopeda al 
qual dóna vida Geoffrey Rush. 

En una brillant i encertada ambien-
tació històrica, grans secundaris inter-
preten els diferents personatges que 
pul·lulen per la cort i als polítics del mo-
ment. D’entre tots ells, una continguda 
Helena Bonham Carter, la reina, i Derek 
Jacobi, que fa un bon grapat d’anys va 
popularitzar un altre gran tartamut, 
l’emperador Claudi ❧

[ Marga Gómez ]

algú del 
prat  
et recomana  
un llibre

La gran fàbrica 
de les paraules
[ Agnès de Lestrade 
[ Il·lustracions: 
Valeria Docampo
[ Editorial Sleepyslaps, 2010

“Hi ha un país on gairebé ningú 
parla, perquè les paraules  
no surten si les persones no  
se les empassen abans. Hi ha 
una fàbrica de paraules i la gent 
les compra a les botigues, a les 
rebaixes, o bé les cacen amb un 
caçapapallones. És una història 
d’amor plena de tendresa, en què 
en Dídac, el protagonista, busca 
les paraules més importants 
de la seva vida, però 
no té diners i no les pot 
comprar.  Si voleu 
saber com s’acaba, 
l’heu de llegir! “ ❧

[ Alumnes de 2n  
de primària de l’escola 

Charles Darwin 
(classe dels castellers i 

les castelleres) ]



el prat

36
abril 11

Durante el mes de abril podremos visi-
tar en diferentes espacios públicos de El 
Prat una exposición itinerante sobre el 
mosquito tigre (Aedes albopictus), con el 
lema “Tallem-li les ales al mosquit tigre”.
[ El objetivo de la muestra es dar este 
año un nuevo impulso a las acciones de 
sensibilización para combatir el mos-
quito tigre, tal y como viene haciendo 
el Ayuntamiento de El Prat cada año por 
esta época, en que, con la llegada del 
buen tiempo, comienza a aumentar la 
presencia de este insecto.
[ La exposición explica las caracte-
rísticas principales del mosquito, dón-
de se puede encontrar habitualmente, 
cómo actúa, y qué tareas realizan tan-
to el Ayuntamiento de El Prat como el 
Consejo Comarcal del Baix Llobregat 
para controlar su población. La muestra 
también hace varias recomendaciones 
de medidas para evitar o reducir su pre-
sencia y sus picaduras.
[ La difusión de los lugares donde se 
colocará la exposición se hará pública 
mediante carteles informativos en cada 
barrio y en la página web del Ayunta-
miento (www.elprat.cat).
[ Al mosquito, ni agua. Cabe recor-
dar que el mejor método para el control 
de esta especie de mosquito es evitar 
focos de cría, cuidando sobre todo que 
no haya recipientes que puedan acu-

mular agua estancada. Un ejemplo son 
las macetas con platos donde se acu-
mula el excedente del riego, o espacios 
donde quede agua de lluvia ❧

toda la información sobre el mosquito tigre en 

www.elbaixllobregat.net/mosquitigre/

Hay que evitar las acumulaciones de agua en el exterior.

Cortemos
las alas al
mosQuito
tigre
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les nostres entitats

Cofradía Jesús 
Crucificado y Ntra. 
Sra. de los Dolores
[ C. del Riu Llobregat, 100

Iglesia S. Cosme y S. Damián
[ Tel. 608 93 94 93 - 630 51 91 15
[ cofaprat@hotmail.com
[ http://cofradia.entitatsdelprat.cat

procesión del paso de Jesús de nazaret, más conocida como “la Borriquita”.

A punto, un año más,
para celebrar la Semana Santa 
La Cofradía se encuentra en una nueva sede, en la iglesia de San Cosme 
y San Damián, y este año cambia el recorrido de la procesión 

Con el esfuerzo de todos los socios y so-
cias, esta Cofradía ha cambiado mucho 
desde su primera salida. Los pasos, el pa-
lio, los adornos, los vestidos, las túnicas, 
los estandartes… poco a poco han ido 
mejorando, trabajando duro cada año 
para superarse. 

La entidad ha estrenado nueva sede 
en la iglesia de San Cosme y San Da-
mián, donde se reúnen y dónde pode-
mos encontrar un pequeño museo con 
los elementos más destacados de los 
pasos de Semana Santa. Se puede visi-
tar durante todo el año. 

Esta Hermandad significa la ilusión y 
las ganas de muchas personas que for-

man el desfile procesional, nazarenos, 
costaleros, mantillas, penitentes y vo-
luntarios y voluntarias. Más de 40 per-
sonas mueven cada paso por fe o por 
cultura. Más de 250 socios y socias recu-
peran año tras año esta tradición por las 
calles de nuestra ciudad.  

Actos de Semana Santa

El Pregón de Semana Santa se hará en la 
iglesia de San Cosme i San Damián el día 
3 de abril a las 18 h. El 17 de abril a las 11 
h se celebrará la procesión del paso que 
representa a Jesús de Nazaret, conocida 
como “La Borriquita”, en su entrada triun-
fal a Jerusalén (iglesia de la Merced).

El 22 de abril a las 18 h comenzará el 
recorrido en la calle Sarajevo. Este año 
cuentan con la Banda de Cornetas y 
Tambores Nuestra Señora Virgen del Pi-
lar de Zaragoza, con un buen repertorio 
de marchas. 

Además de los actos de Semana Santa, 
realizan durante el año otras actividades 
como el Corpus, donde colaboran en la 
alfombra de flores junto con otras enti-
dades, el besamanos de la Virgen, duran-
te el mes de mayo, el besapiés de Jesús 
Crucificado, el 14 de septiembre, o la No-
vena, durante el mes de noviembre ❧

[ Elena Asensio ]

mapa: satur herraiz 

procesión del viernes 3 de abril, a partir de las 18 h.
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