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ICV-eUia guanya les eleccions 
i manté els 11 regidors/es
El PP puja de 4 a 6; el PSC baixa de 7 a 5; CiU puja a 3 i ERC queda fora
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Moltes gràcies

L
o primero que quiero hacer, cuando sólo pasan unos días desde las últimas elecciones municipales, es dar las gracias a toda 

la ciudadanía de El Prat, tanto por haberme otorgado mayoritariamente su confianza, como por haber sido la verdadera pro-

tagonista de una jornada electoral ejemplar, donde todo el proceso se ha desarrollado con civismo y respeto democrático.

El próximo día 11 se constituirá el nuevo consistorio. Los hombres y las mujeres que hemos decidido trabajar desde el 

pluralismo ideológico por nuestra ciudad, El Prat, tomaremos posesión de nuestros cargos. Todos y todas, unos desde la 

responsabilidad de gobernar, y otros desde la oposición política, tenemos que trabajar para seguir sirviendo a las personas 

de El Prat, seguir siendo la referencia política de la ciudadanía, seguir siendo la voz de todos los y las pratenses y el punto 

de referencia de una población que a través de su historia ha desarrollado un modelo de sociedad moderna, diversa, 

creativa, participativa y cívica.

Nos enfrentaremos a un mandato difícil, marcado por una crisis global que afecta directamente a nuestro pequeño 

mundo y a nuestras vidas. En un contexto tan complejo, el Ayuntamiento de El Prat, por sí solo, no tiene los recursos ni las 

competencias ni las posibilidades para solucionar los graves problemas que padecemos, que fundamentalmente son con-

secuencia de la falta de oportunidades de trabajo. Sin financiación de los bancos no puede haber inversión, y sin inversión 

no se puede crear empleo, y este es el círculo vicioso en El Prat y en el resto de los municipios.

Ahora la situación, desgraciadamente, es esta y creo que es una obligación política explicar la realidad sin tapujos, por-

que la ciudadanía merece una información veraz. Sin embargo, el Ayuntamiento ha hecho mucho, y lo seguirá haciendo, 

para mantener y mejorar en lo posible el bienestar y la calidad de vida que ya hemos conseguido.

Para que funcione todo lo que es prioritario en El Prat, el Ayuntamiento necesitará, más que nunca, la implicación de 

todas las fuerzas políticas del consistorio, a la vez que será necesaria e imprescindible la participación de los ciudadanos y 

las ciudadanas. Necesitamos construir complicidades entre personas, entidades e instituciones para trabajar con objetivos 

compartidos, y hacerlo con lealtad y generosidad.

Juntos tenemos que conseguir que El Prat siga progresando como hasta ahora y que todos y todas podamos vivir con 

dignidad y satisfacción nuestro proyecto de vida.

Para que funcione todo 

lo que es prioritario en 

El Prat, el Ayuntamiento 

necesitará, más que nunca, 

la implicación de todas 

las fuerzas políticas del 

consistorio, a la vez que será 

necesaria e imprescindible 

la participación de los 

ciudadanos y las ciudadanas

Perquè funcioni tot 

el que és prioritari 

al Prat, l’Ajuntament 

necessitarà, més que mai,  

la implicació de totes 

les forces polítiques del 

consistori, a l’hora que serà 

necessària i imprescindible 

la  participació dels 

ciutadans i les ciutadanes

E
l primer que vull fer, quan només han passat uns dies des de les darreres eleccions municipals, és donar les gràcies a tota 

la ciutadania del Prat, tant per haver-me atorgat majoritàriament la seva confiança, com per haver estat els veritables pro-

tagonistes d’una jornada electoral exemplar, en què tot el procés es va desenvolupar amb civisme i respecte democràtic.

El dia 11 de juny es constituirà el nou consistori, els homes i les dones que hem decidit treballar des del pluralisme 

ideològic per la nostra ciutat, el Prat,  prendrem possessió dels nostres càrrecs. Tots i totes, uns des de la responsabilitat de 

governar i els altres des de l’oposició política, hem de treballar per continuar servint les persones del Prat, per continuar 

sent la referència política de la ciutadania, la veu de tots els pratencs i pratenques i el punt de referència d’una població 

que al llarg de la seva història ha desenvolupat un model de societat moderna, diversa, creativa, participativa i cívica.

 Ens enfrontarem a un mandat difícil, marcat per una crisi global que afecta directament el nostre petit món i les 

nostres vides. En un context tan complex, l’Ajuntament del Prat per si sol, no té els recursos ni les competències, ni la pos-

sibilitat de solucionar els greus problemes que patim, que fonamentalment són conseqüència de la manca d’oportunitats 

laborals. Sense finançament dels bancs, no pot haver-hi inversió, i sense inversió, no es pot crear ocupació; i això és un 

cercle viciós al Prat i a la resta dels municipis. 

Ara, la situació, malauradament, és aquesta i crec que és una obligació política explicar la realitat sense embuts, per-

què  els ciutadans mereixen una informació veraç. Tot i així, l’Ajuntament ha fet molt, i ho continuarà fent, per mantenir i 

millorar en la mesura del possible, el benestar i la qualitat de vida que ja hem aconseguit.

Perquè funcioni tot el que és prioritari al Prat, l’Ajuntament necessitarà, més que mai, la implicació de totes les forces 

polítiques del consistori, a l’hora que serà necessària i imprescindible la participació dels ciutadans i les ciutadanes del 

Prat. Necessitem construir complicitats entre persones, entitats i institucions per treballar amb objectius compartits, i fer-

ho amb lleialtat i generositat.

Plegats, hem d’aconseguir que el Prat continuï progressant com fins ara i que tots nosaltres puguem viure amb dignitat 

i satisfacció el nostre projecte de vida. 

Lluís Tejedor 
L’alcalde



REGIDORS/ES ELECTES
ICV-EUiA
Lluís Tejedor Ballesteros
Anna Martín Cuello
Rafael Duarte Molina
Margarita García Domínguez
Joaquim Bartolomé Capdevila
Sergi Alegre Calero
Pilar Eslava Higueras
David Vicioso Adrià
Francisco Manuel Lorenzo Gallardo
Alba Bou Jordà
Isabel María Romero Vera

PP
Antonio Gallego Burgos
Miguel Ángel Ochoa Oliva
Rafael Grande López
Melisa Sáez Fernández
Judit Florensa Mingote
María Esperanza Martínez Jariod

PSC-PM
José García Pérez
Juan Pedro Pérez Castro
Ana Isabel Fernández Abad
José Luis Olivera Acosta
Marta Mayordomo Descalzo

CiU
Jordi Gili i Farrés
Inmaculada Llopis Climent
Maria Rosa González Ureña
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Las 4 claves

[1]
ICV-EUiA repite  

en número de concejales  

(11) y prácticamente  

saca el mismo número  

y porcentaje de votos que 

en las elecciones de 2007.

[2]
El PP experimenta un fuerte 

ascenso y se convierte  

en la segunda fuerza política 

en El Prat, desplazando 

al PSC al tercer lugar.

[3]
CiU sube de 2 a 3 concejales 

y ERC no consigue superar  

la barrera del 5% de  

los votos y, por tanto, queda 

fuera del consistorio.

[4]
La participación fue  

del 49,35% y se registró  

un aumento de  

los votos en blanco,  

que llegaron al 4,43%.

Lluís Tejedor 
repeteix 

victòria a les 
eleccions locals

La llista d’ICV-EUiA-E, encapçalada per 
l’actual alcalde, Lluís Tejedor, va ser la 
força més votada en les eleccions muni-
cipals del 22 de maig, amb uns resultats 
pràcticament iguals als de 2007 que li 
donen 11 regidors/es. Per tant, Tejedor 
podrà ser nomenat de nou alcalde.

El segon partit més votat va ser el PP 
d’Antonio Gallego, que passa de 4 a 6 
regidors/es i se situa com a segona for-
ça política municipal, desplaçant el PSC 
al tercer lloc.

La llista del PSC-PM, encapçalada per 
José García, va perdre suport electoral 
respecte a les eleccions de fa quatre 

anys i ha baixat de 7 a 5 regidors/es. En 
quart lloc va quedar CiU, liderada per 
primera vegada per Jordi Gili, que  passa 
de 2 a 3 regidors/es.

ERC-AM no ha aconseguit representa-
ció a l’Ajuntament, i el seu cap de llista, 
Joan Camps, perd l’acta de regidor. Final-
ment, ni C’s ni S.I., les altres dues candi-
datures que es presentaven, tampoc no 
han aconseguit entrar a l’Ajuntament 

La participació va ser del 49,35% (l’any 
2007 fou del 47,74%) i els vots en blanc 
van experimentar un ascens, ja que l’any 
2007 van representar el 2,21% i enguany 
han estat el 4,43% ❧



Per nombre de vots, ICV-EUiA  
en va aconseguir 8.706 (8.972 el 2007); el PP 4.515 (3.269 el 2007);  
el PSC 4.504 (5.894 el 2007); CiU 2.344 (2.115 el 2007);  
i ERC 1.126 (1.377 el 2007).  
Entre el PP i el PSC només hi va haver  
una diferència d’11 vots, suficients  
per atorgar un regidor/a més  
als populars que als socialistes, que han passat de ser segona 
a tercera força municipal.  
Si teniu interès a consultar amb detall totes les dades d’aquestes eleccions 
(per districtes, nombre  
de vots, percentatges, comparatives) ho podeu fer a través de l’apartat 
Eleccions Municipals 2011 de la web municipal www.elprat.cat ❧

Esquerra Republicana  
no va arribar al 5%  
de vots necessari per 
repetir representació.  
Es va quedar  en el 4,86%

ERC EN QUEDA FORA

gRàfiquEs i tauLEs: pEpa badELL
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municipals 2011
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ICV-EUiA-E
11 regidors/es

PP
6 regidors/es

CiU
3 regidors/es

PSC-Pm
5 regidors/es
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TOTAL 
ELECCIONS mUNICIPALS

candidatures 2011 2007

 VOTS % VOTS %

¬ ICV-EUiA-E 8.706 37,55 8.972 38,65

¬ PP 4.515 19,47 3.269 14,08

¬ PSC-PM 4.504 19,43 5.894 25,39

¬ CiU 2.344 10,11 2.115 9,11

¬ ERC-AM 1.126 4,86 1.377 5,93

¬ C's 683 2,95 978 4,21

¬ SI* 280 1,21 — —

Blanc 1.027 4,43 512 2,21

Nul 523 — 89 —

tOtal 23.708 49,35 23.300 47,74

*Opcions polítiques que han participat en les eleccions actuals però que no ho van fer 
en les Eleccions Locals de 2007.

tOtal cens 48.041 48.807

VOtants 23.708 23.300

participació 49,35% 47,74%

En aquestes 
eleccions la 
participació 
va  ser 
lleugerament 
superior a la 
registrada fa 
quatre anys.
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DISTRICTE PRImER

candidatures 2011

 VOTS %

¬ ICV-EUiA-E 1.025 32,09
¬ PP 510 15,97
¬ PSC-PM 415 12,99
¬ CiU 670 20,98
¬ ERC-AM 301 9,42
¬ C's 63 1,97
¬ SI 72 2,25

Blanc 138 4,32
Nul 58 —

tOtal 3.252 

tOtal cens 6.176 
participació 52,66%

mapa: satuR hERRaiz

José García (PSC) va votar a l’Institut Baldiri Guilera.Lluís Tejedor (ICV-EUiA) va votar al centre cívic Jardins de la Pau.

El vot dels cinc caps de llista



DISTRICTE SEGON

candidatures 2011

 VOTS %

¬ ICV-EUiA-E 1.845 37,68
¬ PP 1.002 20,47
¬ PSC-PM 884 18,06
¬ CiU 543 11,09
¬ ERC-AM 230 4,70
¬ C's 148 3,02
¬ SI 46 0,94

Blanc 198 4,04
Nul 135 —

tOtal 5.031 

tOtal cens 9.643 
participació 52,17%

DISTRICTE TERCER

candidatures 2011

 VOTS %

¬ ICV-EUiA-E 2.814 38,50
¬ PP 1.448 19,81
¬ PSC-PM 1.414 19,35
¬ CiU 590 8,07
¬ ERC-AM 331 4,53
¬ C's 254 3,48
¬ SI 77 1,05

Blanc 381 5,21
Nul 164 —

tOtal 7.473 

tOtal cens 15.303 
participació 48,83%

DISTRICTE QUART

candidatures 2011

 VOTS %

¬ PSC-PM 753 32,10
¬ ICV-EUiA-E 730 31,12
¬ PP 485 20,67
¬ CiU 171 7,29
¬ ERC-AM 51 2,17
¬ C's 55 2,34
¬ SI 29 1,24

Blanc 72 3,07
Nul 43 —

tOtal 2.389 

tOtal cens 6.118 
participació 39,05%

DISTRICTE CINQUÈ

candidatures 2011

 VOTS %

¬ ICV-EUiA-E 2.292 42,13
¬ PP 1.070 19,67
¬ PSC-PM 1.038 19,08
¬ CiU 370 6,80
¬ ERC-AM 213 3,92
¬ C's 163 3,00
¬ SI 56 1,03

Blanc 238 4,38
Nul 123 —

tOtal 5.563 

tOtal cens 10.801 
participació 51,50%

Joan Camps (ERC) va votar a l’Escola del Parc.Jordi Gili (CiU) va votar a l’Escola del Parc.Antonio Gallego (PP) va votar a l’escola Sant Jaume.

Aquí podeu veure la distribució del vot per districtes electorals, 
que al Prat en són cinc, com a reflex del suport que reben  

les forces polítiques en els diferents barris de la ciutat.
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Tejedor arriba al local d’ICV la nit electoral.

Gallego celebra els resultats del PP amb militants i simpatitzants. Joan Camps, d’ERC, a la seu del partit.

Jordi Gili es va mostrar satisfet amb els resultats de CiU.

Seu electoral del PSC.

La nit electoral es va viure de manera molt diferent a les diferents  
seus dels partits polítics locals, en funció dels resultats que va obtenir cada formació.  
Els primers resultats fiables de l’escrutini es van començar  
a saber poc abans de les nou de la nit. Tant la web de l’Ajuntament 
(www.elprat.cat) com l’emissora municipal El Prat Ràdio  
(91.6 FM) van ser els dos mitjans preferits pels partits polítics 
pratencs per conèixer de la manera el més ràpida possible l’evolució 
de l’escrutini. Trobareu vídeos sobre la nit electoral i les reaccions 
de cada formació política a  http://municipals2011.elprat.tv ❧

L’emissora municipal  
El prat Ràdio (91.6 fm) i la 
web www.elprat.cat van 
informar puntualment de 
l’escrutini i del resultat final

MITJANS LOCALS
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La ciudadanía de El Prat tiene múltiples 
formas de informarse de la actualidad de 
la ciudad y los medios de comunicación 
municipales abarcan información sobre 
todos los ámbitos y en todos los formatos.

La emisora municipal El Prat Ràdio 
(91.6 fm y www.elpratradio.com), que 
ha celebrado su noveno aniversario, es 
el referente informativo de todas las ac-
tividades de la ciudad y una alternativa 
local a las grandes cadenas de radio. La 
programación es posible gracias a un 
equipo de más de 100 profesionales y 
colaborador@s. De lunes a viernes, de 
9 a 13 h, el magazine Planeta Prat trata 
toda la actualidad del municipio, com-

plementada con los informativos dia-
rios y el programa El Prat Esports.

elprat.tv (www.elprat.tv) es un servi-
cio informativo de vídeo a la carta a tra-
vés de Internet. Ya son más de 2.000 los 
vídeos que se pueden consultar.

El web municipal www.elprat.cat, en 
sus apartados noticias y agenda, infor-
ma de la actualidad de la ciudad. 

Finalmente, la revista que tienen en las 
manos, distribuida mensualmente por 
todos los hogares de la ciudad, propor-
ciona una amplia información sobre la 
actualidad municipal ❧

[ Oscar sánchez ]

Pantallas 
En los equipamientos 
municipales hay pantallas  
que ofrecen información 
general de El Prat y de las 
propias instalaciones.

Toda la
INFOrMaCIÓN
de El Prat en
los medios
municipales

elprat.tv ha creado un subdominio para informar sobre las elecciones municipales:  
http://municipals2011.elprat.tv
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Rafael Duarte MolinaJosé García PérezAntonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

Un altre pas endavant
refets ja de tot l’enrenou 
de la campanya i la nit electoral, ha arribat el
moment de fer un primer balanç de tot plegat.
Després de la victòria de CiU  
al Prat a les passades eleccions al Parlament 
de Catalunya, ens sentim molt satisfets del 
resultat d’aquestes eleccions municipals, per 
diversos motius:
· Després de vint anys, hem recuperat el 
tercer regidor
· Hem crescut en nombre de vots i de 
percentatge
· Per primera vegada, CiU tindrà dues 
regidores a l’Ajuntament del Prat
· Per primera vegada, CiU guanya unes 
municipals a nivell de Catalunya
Com a cap de llista de CiU, vull 
donar les gràcies al gran equip d’homes i 
dones que durant els darrers anys, des de 
la militància o la simple afinitat política, 
m’ha fet costat i junts hem aconseguit 
aquest bon resultat. Vull agrair de tot cor 
als 2.344 ciutadans i ciutadanes que ens 
han fet confiança amb el seu vot i a tots els 
presidents, vocals de taules i personal de 
l’administració que amb la seva feina han fet 
possible una correcta jornada electoral.
la gent de CiU, els darrers set anys, 
hem hagut de nedar contracorrent i aguantar 
les envestides i la demagògia d’altres 
formacions polítiques que amb mitges 
veritats o simplement amb mentides ens 
han intentat fer desaparèixer del mapa i que 
pràcticament ens donaven per morts. 
Felicitem els guanyadors 
i esperem que la lectura que en facin 
d’aquest resultat sigui la millor per al futur 
de la ciutat. Comença un nou mandat, que 
esperem sigui el de la recuperació econòmica 
i, en aquest sentit, el grup municipal de 
CiU ens mantindrem fidels a les nostres 
propostes electorals.

www.ciuelprat.cat

Gracias
el pasado día 22 de mayo 
se celebraron elecciones municipales en 
El Prat. La formación política que lidero 
cosechó el mejor resultado de su historia. 
Somos la segunda fuerza política de El 
Prat, nos hemos consolidado como la 
alternativa más sólida al gobierno de 
ICV y representaremos a los ciudadanos 
en el consistorio con seis concejales, 
cifra que jamás habíamos alcanzado.
por tercera vez consecutiva 
somos la formación política que más crece 
en El Prat en unas elecciones municipales. 
Cada vez hay más personas que se suman 
a un proyecto abierto, moderno, joven y 
lleno de ilusión. Más de 4.500 personas nos 
han ayudado a consolidar este proyecto. A 
todos ellos les quiero dar las gracias por su 
confianza, especialmente a aquellos que en 
ocasiones anteriores no habían confiado 
en nosotros. No les defraudaremos.
Hay veces que uno intenta 
ganar y no puede. Eso no quiere decir 
que te quede mal sabor de boca. Es 
muy emocionante recordar las miles de 
muestras de apoyo, soporte y cariño que 
hemos recibido a lo largo de muchos 
meses de trabajo a pie de barrio. Con 
toda humildad, pienso que somos la 
fuerza política de futuro en El Prat. 
es obvio que las elecciones 
las ha vuelto a ganar el sr. Lluís Tejedor, 
y aprovecho estas líneas para felicitarlo. 
También al resto de candidatos, ya que 
han sabido liderar opciones políticas con 
un ejemplar sentir y talante democrático. 
Intentaré ganarme la confianza de 
más pratenses durante los próximos años. 
Tenga usted claro que, independientemente 
de si nos votó o no, en el Ayuntamiento 
de El Prat hay seis servidores públicos 
que están a su completa disposición. 

www.antoniogallego.blog.com.es

NOTA
El portaveu municipal d’ERC, Joan Camps, 
ha declinat el seu dret de publicar un article 
d’opinió en aquesta revista, degut a què els 
resultats electorals han suposat la pèrdua 
de la representació municipal del seu partit.
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pOrtaVeUs
Dels grUps
MUNICIpals

Rafael Duarte MolinaJosé García PérezAntonio Gallego BurgosJordi Gili i Farrés

El Prat que volem
el prat que volem és “un projecte 
col·lectiu, una ciutat moderna i diversa, 
innovadora i creativa, convivencial  
i cívica, amb capacitat per atraure  
inversions i crear oportunitats d’ocupació. 
Una ciutat compromesa amb l’ecologia 
i la preservació del territori i amb la 
determinació d’oferir serveis de qualitat 
a les persones com a garantia del seu 
benestar”. Amb aquestes paraules 
definíem els nostres objectius al programa 
electoral amb el qual hem guanyat 
les darreres eleccions municipals.
altres pàgines d’aquesta  
mateixa revista s’ocupen de fer una anàlisi 
en profunditat dels resultats d’aquests 
comicis i no cal afegir gaires més  
comentaris al respecte. Però més enllà  
de les fredes dades, cal destacar 
que els pratencs i pratenques que 
han dipositat el seu vot ho han fet  
amb el desig i el convenciment de contribuir 
a millorar una ciutat que estimen. I, ara,  
és responsabilitat de tots els regidors  
i regidores escollits a les diferents llistes 
no defraudar aquestes esperances. 
ICV-eUia, una vegada més,  
és la força majoritària al Prat. Per a tots  
els que formem part d’aquest projecte  
polític és una responsabilitat enorme  
i també un motiu d’extraordinària  
satisfacció comprovar com una manera  
de treballar pròxima als ciutadans  
i a la qual hem dedicat el millor  
dels nostres esforços és, de nou, ratificada 
per un nombre tan important de ciutadans.
gràcies a tots i a totes  
per la vostra confiança, gràcies  
per creure en el que som i en el que fem. 
Des d’aquest mateix moment continuem 
treballant per fer possible aquest  
Prat que volem, la ciutat on vivim  
i de la qual ens sentim 
profundament orgullosos.

Reflexiones
acabamos de celebrar un nuevo 
proceso electoral y lo primero que queremos 
hacer es dar las gracias a las personas  
que han confiado en el partido socialista 
para representarles en el consistorio local,  
y a las que hacen posible nuestra presencia 
en la sociedad y en dicho proceso, 
interventores/as, apoderados/as,  
militantes y simpatizantes  
por su responsabilidad y compromiso.
Hemos obtenido un mal resultado  
en casi todos los ámbitos, y El Prat  
no ha sido una excepción. Durante  
los últimos años hemos trabajado  
con el objetivo prioritario de mejorar nuestra 
ciudad y la calidad de vida de las personas, 
hemos compartido con ellas proyectos  
e inquietudes, pero también hemos vivido  
en un ambiente enrarecido, de malestar 
social generalizado, por la gestión política 
del  momento de crisis que vivimos,  
y sus consecuencias, que ha acabado 
llevándose por delante el buen trabajo  
de muchos hombres y mujeres por su ciudad.
por otro lado, no es menos cierto  
que después de los últimos procesos 
electorales celebrados tenemos la obligación 
de reflexionar serenamente, analizar  
los acontecimientos, revisar el proyecto  
a todos los niveles y la forma en la que  
nos acercamos a la gente en su día a día,  
así como pensar en las personas que mejor 
lo representen, para que el proyecto  
sea más útil a la ciudad y a sus ciudadanos  
y ciudadanas y dé la mejor respuesta  
posible a sus necesidades en la defensa 
de unos valores que nos hagan avanzar 
garantizando el progreso, la convivencia  
y la cohesión social de nuestra comunidad.
Hay mucho trabajo por delante  
y siempre hemos asumido responsabilidades 
y afrontado los retos que han servido 
para hacernos mejores y merecedores 
de la confianza de las personas. 
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La platja del Prat ha aconseguit una fita 
històrica: per primera vegada li ha es-
tat atorgat el distintiu internacional de 
qualitat Bandera Blava.

En concret, la Bandera Blava s’ha ator-
gat al tram de platja equipat, és a dir, el 
situat davant la pineda de Can Camins, 
entre la rotonda d’accés al passeig de 
la platja i el Centre de Recuperació 
d’Animals Marins, CRAM.

Aquesta distinció l’atorga un jurat 
internacional format, entre altres or-
ganismes, per la Fundació d’Educació 
Ambiental (FEE, www.adeac.es) i les 
Agències de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient i per al Turisme.

A Catalunya, les platges del Prat de Llo-
bregat i de Gavà han entrat per primera 
vegada al llistat de platges amb Bande-
ra Blava. Només un 16% de les platges 
del territori espanyol gaudeixen de Ban-
dera Blava, és a dir, tan sols un 4% del 
total del litoral.

Aquest distintiu certifica que la platja 
disposa de la legalitat, accessibilitat, sa-
nitat, neteja, seguretat, informació i ges-
tió ambiental adients.

Per a la platja del Prat, aconseguir la 
Bandera Blava suposa una gran fita histò–

abans era un punt
negre, ara és excel·lent

rica pel que fa a la recuperació d’aquest 
espai públic com a zona de lleure i de 
protecció i educació ambiental.

Fita històrica

Abans de 2002, any en què va entrar 
en funcionament la Depuradora del 
Baix Llobregat, la platja del Prat no era 
recomanable per al bany. Gràcies als 
diversos anys de funcionament de la 
depuradora i la consegüent millora de 
les aigües del riu Llobregat que desem-
boquen al mar, la qualitat de l’aigua de 
la platja ja fa anys que és excel·lent, tal 
com certifiquen les analítiques setma-
nals que fa cada estiu l’Agència Catala-
na de l’Aigua ❧

També la
Porta del Delta

El Centre d’Informació i Promoció 
del Delta del Llobregat, la Porta 
del Delta (www.portadeldelta.
cat), també ha obtingut enguany 
per primera vegada el distintiu 
de Centre Bandera Blava (només 
n’hi ha 5 a tot Catalunya), per 
incloure entre els seus objectius 
i activitats l’educació ambiental 
sobre els ecosistemes litorals i/o 
el desenvolupament sostenible.

La Bandera Blava la concedeix un jurat internacional que té en compte aspectes 
com la seguretat, la neteja i la gestió ambiental.

La platja del Prat 
guanya la
Bandera Blava
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La playa de El Prat, con su recién es-
trenada Bandera Azul, se prepara para 
afrontar una nueva temporada estival, 
con la calidad excelente del agua, como 
certifican las analíticas periódicas.

Durante el mes de junio se realizará 
la aportación anual de arena, que este 
año se verterá en la zona del inicio de 
la playa, cerca del Centro Municipal de 
Vela de El Prat (CMVP). En esta zona 
se ha construido una escollera bajo la 
playa para evitar que los temporales se 
lleven la arena.

La aportación será, como cada año, 
100.000 metros cúbicos de arena de 
buena calidad, procedente de Port Gi-
nesta, y correrá a cargo por el puerto 
de Barcelona como compensación por 
la regresión costera por la construcción 
de los diques.

Centro de Vela

La puesta en marcha del CMVP a finales 
de junio será uno de los aspectos más 
destacados de este verano, pues se tra-
ta de un equipamiento de referencia 
que promocionará los deportes náuti-
cos entre la población. El Club Marítim 
de El Prat, situado desde hace años en 

La playa, a
punto para
el verano

Con bandera azul y todos 
los servicios en marcha 

precario en medio de la playa, será de-
rribado y sus actividades se trasladarán 
al CMVP, lo que permitirá liberar el es-
pacio ocupa.

Redes de voley-playa

Este año, uno de los deportes más prac-
ticados sobre la arena, el voley-playa, 
se verá reforzado con la instalación de 
una nueva red, que se sumarán a las 4 
que ya existían.

Esta temporada, los horarios de pesca 
serán menos restrictivos que en años 
anteriores, en que la pesca nocturna 
estaba limitada. Ahora se podrá pescar 
con caña durante toda la noche (de 20 
a 8h) en toda playa ❧

Chiringuitos

Como el año pasado, la playa  
de El Prat acogerá tres  
chiringuitos de concesión  
municipal: El Maravillas y el XirinGo! 
del Prat, que estarán abiertos 
hasta finales del mes de septiembre, 
y a los que se sumará El Calamar, 
que se ubicará en la zona  
del Club Marítimo (una vez éste  
se haya trasladado al nuevo 
Centro de Vela), y que está 
previsto que entre en servicio 
durante el mes de junio.

Una jornada de voley-playa
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Les escoles del Prat 
es fan més sostenibles

Plantació de l’hort de l’Escola Pompeu Fabra.

L’Ajuntament del Prat s’ha adherit a 
la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat 
de Catalunya, XESC, promoguda per la 
Generalitat. Alhora s’ha creat una xarxa 

pròpia: “Al Prat, escoles més sostenibles”, 
per identificar les necessitats dels cen-
tres en l’àmbit de l’educació ambiental 
i ajustar l’oferta d’activitats i serveis que 

Entre altres iniciatives es creen horts escolars

els ofereix el departament municipal de 
Medi Ambient.

Un exemple són els nous horts esco-
lars que s’han creat a les escoles Pom-
peu Fabra, del Parc, Galileo Galilei i Can 
Rigol. També s’han fet tasques de man-
teniment i millora a la bassa i a l’hort 
dels instituts Baldiri Guilera i Salvador 
Dalí.  En el marc de la XESC, centres 
d’arreu de Catalunya han visitat els 
nostres espais natural ❧

[ Redacció ]

s’han creat nous horts  
escolars als centres  
pompeu fabra, del parc,  
galileo galilei i Can Rigol.  
altres escoles ja en tenien

NOUS HORTS ESCOLARS

Els horts els ha construït  
un equip de 8 persones  
del taller ocupacional sant 
Cosme Ocupa’t, del Centre  
de promoció Ecoòmica

TALLER OCUPACIONAL
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Unes 1.500 persones es van aplegar el 6 de maig a la 10a Cantata 
Ciutat del Prat,”Un viatge de somni”, a l’Equipament Cívic Delta  
del Llobregat. Un any més, els protagonistes van ser  
els 524 infants de 6è d’educació primària dels centres educatius 
públics i concertats de la ciutat. Vídeo a www.elprat.tv

10A CANTATA CIUTAT DEL PRAT

El diumenge 15  
de maig es va celebrar 
pels carrers del Prat  
una nova edició de  
la tradicional Cavalcada 
de Sant Isidre,  
amb la presència  
de cavalleries  
i carros antics  
molt ben guarnits. 

CAVALCADA DE SANT ISIDRE

En els darrers quatre anys, s’han plantat als espais 
naturals, periurbans i urbans del Prat un total  
de 16.382 plantes  (11.433 arbustos i 4.949 arbres) tant 
en el programa de plantacions populars com a càrrec 
d’entitats, empreses patrocinadores i de l’Ajuntament.

MÉS DE 16.000 NOVES PLANTES
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La Fundació Catalana de l’Esplai va celebrar el 8 de maig el seu 25è aniversari, coincidint amb una nova edició de la Festa Esplai  
al parc Nou del Prat, amb una cinquantena d’activitats per infants i joves. La festa va donar el tret de sortida a la campanya d’estiu 
per als esplais, amb el corresponent atorgament de beques que cada any organitza la Fundació. Vídeo a www.elprat.tv

FESTA ESPLAI AL PARC NOU

El 18 de juny torna el MiniRitmes a la terrassa  
del Centre Cívic  Sant Jordi -Ribera Baixa,  
amb música en viu i diferents tallers per gaudir-los 
en família. El MiniRitmes és com la versió infantil 
del Festival de Ritmes que organitza La Capsa.

MINIRITMES

El 27 d’abril, el Consell dels Infants es va reunir amb l’alcalde del Prat, 
Lluís Tejedor, per intercanviar opinions i informació sobre la vida  
de la ciutat i exposar-li les propostes sobre la ciutat que el consell ha 
anat recollint durant els dos darrers anys. Entre d’altres, es va reivindicar 
que els infants siguin consultats a l’hora de planificar els espais urbans.

L’ALCALDE, AMB ELS INFANTS
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El Prat y Garrovillas. 
El hermanamiento entre El Prat y Garrovillas 
ha cumplido 15 años. El último fin de semana 
de abril, y siguiendo la tradición de visitas 
bienales, una delegación garrovillana acudió 
a nuestra ciudad. Aquí, acompañados por 
representantes de instituciones y entidades 
locales, participaron en diversas actividades 
(misa tradicional, reparto de dulces, comidas 
populares, baile, 
exposición…). 
Este año, el acto 
más significativo 
fue la plantación 
de una encina 
en los jardines 
de Garrovillas. 
Este árbol, tan 
identificado con 
Extremadura, 
simboliza el arraigo 
de las personas con origen en Garrovillas que 
han hecho de El Prat su lugar en el mundo ❧

La encina plantada 
en los remodelados 
jardines de garrovillas 
representa el 
hermanamiento

LA ENCINA

Los alcaldes 
de Garrovillas 

y de El 
Prat, junto 
a la encina 

plantada en 
los jardines 

que llevan el 
nombre de 
la localidad 

cacereña.
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Demanda d’informació 
sobre les retallades 
a Bellvitge

[ L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor,  
i l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria 
Marín, han demanat una reunió 
urgent del Consell Rector del Govern 
Territorial de Salut (GST) L’Hospitalet 
i El Prat per tal de conèixer  
l’abast de les mesures d’austeritat  
que s’estan aplicant o es pensen 
aplicar a l’hospital de Bellvitge i 
la repercussió que poden tenir.]

Nou cicle formatiu 
d’eficiència energètica  
i energia solar tèrmica 

[ L’Institut Illa dels Banyols serà 
un dels sis únics centres a tot 
Catalunya que impartirà el nou cicle 
formatiu de grau superior CFGS 
d’Eficiència energètica i energia 
solar tèrmica, a partir del curs 
vinent. La durada és de 2.000 hores 
(1.600 en un centre educatiu i 400 
en un centre de treball) distribuïdes 
en dos cursos acadèmics.]

El Lleure al Prat, en 
format audiovisual 

[ Un audiovisual dóna a conèixer  
les entitats de lleure del Prat  
i la seva tasca educativa. Set entitats 
expliquen tot el que hi ha al darrera 
de cadascuna d’elles. L’audiovisual 
es pot eure a www.joves.prat.cat 
i a www.entitatsdelprat.cat ]

Educació de persones 
adultes i cursos  
intensius d’idiomes

Alumnes de l’escola de persones adultes Terra Baixa.

La preinscripció per al curs vinent a 
l’escola de formació de persones adul-
tes Terra Baixa del Prat es farà entre els 
dies 16 i 23 de juny. Trobareu més in-
formació a la pàgina web de l’escola: 
http://blocs.xtec.cat/cfaterrabaixa/

Per la seva banda, l’Escola Oficial d’Idio-
mes del Prat ofereix, com cada estiu, 

cursos intensius durant el mes de juliol. 
L’oferta abasta tots els nivells (de primer 
a cinquè) d’anglès, francès i alemay. El 
període de matriculació va de l’1 al 17 
de juny.  Per accedir-hi cal tenir 16 anys 
o més i haver superat l’ESO. 

Tota la informació la podeu consultar a 
www.eoidelprat.com ❧

Les inscripcions es fan durant el mes de juny

fOtO anna bOyé
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Un any més, l’Ajuntament del Prat pro-
mociona el comerç local amb la cam-
panya “A l’estiu, compra al Prat, el teu co-
merç”, que podrem veure en banderoles 
als principals eixos comercials de la ciu-
tat. A l’estiu, les associacions comercials i 
de restauració també mostren tot el seu 
dinamisme i implicació, organitzant dife-
rents activitats promocionals i festives.  

Aquest ha estat el cas de la festa ma-
jor del carrer de Ferran Puig, enguany 
dedicada al món del circ i amb els nas-
sos vermells com a protagonistes. O la 
campanya Rasca-Rasca que promou 
l’associació Prat Gran Comerç: les bo-
tigues adherides distribuiran més de 
20.000 butlletes entre la clientela, amb 
les quals podran guanyar més de 1.000 
premis al moment.

Precisament, Prat Gran Comerç prepa-
ra, per al primer cap de setmana de set-
embre, una nova edició de la Fira Estoc, 
a la pl. de Pau Casals, que l’any passat va 
ser tot un èxit.

Setembre de tapes

L’Associació Gastronomia i Turisme del 
Prat ha traslladat al setembre la 2a edició 
del Tasta Tapes (www.tastatapes.com), 
que en principi estava prevista per al 
mes de maig ❧ Una sabateria del Prat mostra el calçat per a l’estiu.

Estiu de
comerç i
gastronomia

torna la campanya
“a l’estiu, compra
al prat, el teu comerç”
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T’agradaria ser voluntari/a?

La secció municipal de Serveis Socials i 
la Taula d’Entitats per a la Inclusió Social 
han posat en marxa el Punt del Volun-
tariat Social, un servei que posa en con-
tacte les persones que volen ser volun-
tàries amb les entitats de la ciutat que 

duen a terme projectes socials.  Algunes 
d’aquestes entitats són el Centre de 
Promoció Social Francesc Palau, Disprat-
Lleure, Grup Infantil Sant Cosme – GISC, 
Càritas o Saó-Prat. 

El Punt de Voluntariat Social es troba 

a la seu de la Creu Roja del Prat (c. Doc-
tor Soler i Torrens, 7, tel. 933 703 304). Us 
atendran els dimarts i els dimecres de 9 
a 10 i de 16 a 18.30 h ❧

Contacte: voluntariatsocialelprat@creuroja.org

L’ajuntament del prat posa en marxa el punt del Voluntariat social 

Les persones que vulguin  
ser voluntàries col·laboraran  
en projectes socials que  
duen a terme entitats

PROJECTES D’ENTITATS

El punt del Voluntariat social 
del prat es troba a la seu de la 
Creu Roja del nostre municipi, 
al c. doctor soler i torrens

A LA CREU ROJA



Cristina López, Directora
de la biblioteca Antonio Martín

La biblioteca Antonio Martín, ara, forma 
part de l’espai cultural Cèntric. Hi té un 
paper preponderant, perquè la biblioteca 
ha estat sempre un equipament molt 
important per a la ciutat. Amb 21.000 
carnets, és un dels serveis més demanats. 
La seva nova directora, Cristina López, és 
una dona moderna, optimista, amb idees 
clares i amb una gran esperança en el futur. 
Justament, el que la biblioteca necessita.

“Avui hi 
ha moltes 
maneres 
de llegir; 
no només 
per mitjà 
de llibres”
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Cristina López ha vingut a treballar al Prat per 
posar en funcionament la biblioteca Antonio 
Martín en el seu nou espai, el Cèntric, dina-
mitzar-la i dotar-la de les eines i dels criteris 
adients per tal que continuï sent un referent de 
la cultura, de la lectura i del creixement personal 
i intel·lectual de la població. Cristina López és 
funcionària de la Diputació de Barcelona –la bi-
blioteca forma part de la Xarxa de Biblioteques 
de Barcelona- i la seva experiència ha fet que fos 
l’escollida per a aquesta tasca.

Com és la feina d’iniciar el trasllat d’una 
biblioteca més aviat petita, com la que 
teníem, a aquesta que és molt més gran?
Ha estat molta feina, però m’he sentit molt 
acompanyada per la gent de la resta de serveis 
que hi ha al Cèntric. M’han solucionat moltes 
coses i m’he sentit molt bé. El nou equip de tre-
ball, resultant de la incorporació de 7 persones 
noves a les 8 que ja hi érem, s’ho ha pres amb 
molta il·lusió i responsabilitat.

Quines característiques té la biblioteca?
En primer lloc, la dimensió. A la província de 
Barcelona, hi ha poques biblioteques de ciutats 
de menys de 200.000 habitants tan grans com 
aquesta. I té molta presència de les noves tec-
nologies: ordinadors a les taules, portàtils per 
a préstec, més superfície de captació de Wi-Fi, 
més espais de trobada, més amplitud, una sala 
d’actes i la sort de compartir espais amb tot 
l’equipament (per exemple, l’auditori). Tot això, 
sense comptar amb el nou emplaçament a la 
ciutat: un lloc privilegiat, accessible, equidistant.

Hi ha activitats organitzades?
Sí, les activitats amb més públic són els clubs 
de lectura, l’Hora del Conte, els tallers infantils, 
la presentació de llibres i les conferències, que 
funcionen molt i molt bé. El Pla de Foment de 
la Lectura de la ciutat ja funcionava abans de 
la inauguració del Cèntric i això ha facilitat molt 
el trànsit al nou equipament. També fem visites 
a grups i entitats, col·laborem estretament amb 
les sales d’estudi cedint-los espais propis de la 
biblioteca en època d’exàmens...

Les sales d’estudi tenen molt d’èxit
Els nois i noies hi han trobat un lloc molt agrada-
ble, ben equipat i amb un horari molt ampli per 
compartir les seves hores d’estudi i de treball. 

Quants socis té la biblioteca?
Ara tenim uns 21.000 carnets. Des que es va 
obrir el Cèntric hem fet 5.000 socis nous. Això 

vol dir que un terç de la població del Prat té car-
net de la biblioteca.

Això vol dir que la gent llegeix més del 
que ens pensem?
Jo sóc optimista, perquè penso que avui hi ha 
moltes maneres de llegir; no només per mitjà de 
llibres, sinó en molts altres formats. Sens dubte 
és llegeix molt més que fa cent anys!

Però llavors, els llibres queden relegats...
Crec que no és transcendent el format de la lec-
tura, sinó la lectura i la formació en si mateixes. 
Ara hi ha moltes formes de creativitat. Els joves 
tenen grans habilitats d’expressió en altres mi-
tjans: vídeos, jocs, fotografies, imatges de tota 
mena..., coses que jo seria incapaç de saber fer. 
No hem de ser pessimistes, sinó saber com re-
conduir tota aquesta creativitat.

I com ho hem de fer?
Sent imaginatius, pensant que hi guanyem 
més que no hi perdem. Ara hi ha possibilitats 
d’autoeditar els llibres propis, empreses que tre-
ballen a través d’Internet que afavoreixen publi-
cacions... Tothom té l’oportunitat de publicar els 
seus propis treballs. Tot això compensa la possi-
ble pèrdua de lectures en llibres convencionals.

La biblioteca assumeix aquests canvis?
De moment hi pensem, i intentem anar evolu-
cionant. Estem marcats pel consum ràpid, per la 
immediatesa, per les noves formes d’expressió 
més compartides... Ens hem de posar les piles en 
aquest sentit. Els beneficis són els mateixos de 
sempre: créixer i crear pensament.

Per què has escollit el món de les biblio-
teques?
Vagi veure que era el meu futur, em va semblar 
molt atractiu. Jo de petita era molt juganera i 
no va ser fins a l’adolescència que em vaig en-
ganxar a la lectura. Però trobo que jugar i llegir 
són dues coses molt semblants: ens ajuden a en-
tendre el món, són maneres d’ordenar-nos per 
dintre. Des de petits tenim ànsies de consumir 
històries, jugant, llegint, anant al cinema... la li-
teratura i el joc van units.

Quin és el futur immediat de la biblioteca?
La nostra biblioteca té davant seu un camí molt 
planer. És molt rica i activa. He tingut molta sort, 
ara el repte és que es mantingui i, si podem, 
millorar-la. Fer-ho és la meva intenció ❧

[ dolors pérez Vives ]

“Trobo que jugar  
i llegir són dues coses 
molt semblants:  
ens ajuden a entendre 
el món, són maneres 

d’ordenar-nos”

“Ara tenim uns 21.000 
carnets. Des que es  
va obrir el Cèntric hem 
fet 5.000 socis nous. 
Un terç de la població 
del Prat té carnet”

“A la biblioteca es 
creen moltes sinergies  
i complicitats  
amb altres 
departaments i serveis 
del Cèntric i això la fa 
més rica, més activa, 
més interessant...”
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Un gran CB Prat queda
a un pas de l’ascens
El primer equip de bàsquet del prat  
ha disputat el play-off d’ascens a la lliga
LEb Or per primera vegada a la història

La temporada 2010-11 serà recordada al 
Club Bàsquet Prat com la primera en la 
qual el primer equip va disputar un play-
off d’ascens a LEB Or, categoria just per 
sota de l’ACB, màxima a nivell espanyol.

Els homes dirigits per Carles Duran van 
aconseguir la classificació pels play-off 

de manera còmoda, situats a la cinque-
na plaça a la fi de la temporada regular. 
El play-off els va emparellar amb l’ADT 
Tarragona. Els pratencs van plantar cara 
al llarg de l’eliminatòria (al millor de 
cinc partits) però, contra tot pronòstic, 
van perdre els dos primers partits al pa-

velló Joan Busquets del CEM Estruch. A 
Tarragona, el CB Prat va poder guanyar 
el tercer partit però al quart va caure i, 
per tant, va quedar eliminat de la sèrie 
de play-off.

Temporada històrica

Ha estat la primera vegada que el pri-
mer equip del Club Bàsquet Prat asso-
lia aquesta fita, fins al moment, la més 
important que ha aconseguit el club 
després dels diversos ascensos i la Lliga 
Catalana.

La vinculació amb el Joventut de Ba-
dalona ha aportat diversos jugadors i 
promeses que han desfilat per l’Estruch 
com Cristian Eyenga, Josep Franch o 
Henk Norel.

El segon equip del Club Bàsquet Prat 
lluitarà per continuar a Copa Catalunya, 
la primera categoria de Catalunya ❧

[ José david muñoz ]

ha estat la primera  
vegada que el primer equip  
del Club bàsquet prat  
assolia  el play-off  
d’ascens a la lliga LEb Or

TEMPORADA PER RECORDAR

La vinculació amb  
el Joventut de badalona  
ha aportat diversos jugadors 
de gran qualitat que  
han desfilat per l’Estruch

VINCULACIÓ AMB EL JOVENTUT

Jugadors del CB Prat rebent instruccions del seu entrenador.
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El Pratenc Associació d’Atletisme va organitzar, el 7 i 8  
de maig, els campionats de Catalunya a l’aire lliure  
en categoria benjamí, aleví, infantil i cadet, que  
es van disputar al CEM Sagnier. Vídeo a www.elprat.tv

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ATLETISME
El diumenge 5 de juny se celebrarà la 23a Festa  
de la Bicicleta (passejada, esmorzar, jocs amb bicicleta,  
sorteig...), amb sortida a al pl. de Catalunya  
a les 10 h. No cal inscripció prèvia.

FESTA DE LA BICICLETA

Una cinquantena d’ex-jugadors i veterans del futbol  
pratenc es van reunir per sopar en un restaurant  
en homenatge a qui fou president de l’Associació  
Esportiva Prat, Carles Piñol, mort l’any passat.

SOPAR DE FUTBOLISTES
L’equip Infantil A de l’Associació Esportiva Prat, 
entrenat per Oscar i Aaaron Adams (pare i fill),  
ha aconseguit l’ascens a Primera Divisió, l’antiga  
Divisió d’Honor d’Infantils.

INFANTIL A AE PRAT
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La platja del Prat ha acollit el segon Open de Kitesurf. 
Participants de diversos indrets es van citar a la platja per 
practicar aquest esport que combina el surf  
amb les acrobàcies àeries. Vídeo a www.elprat.tv

KITESURF
L’equip de bàsquet femení del CB Prat, entrenat per Àlex 
Artigot, ha aconseguit acabar la temporada sense contratemps 
a la 1a Divisió Catalana. Per la seva part, l’AE Bàsquet Pratenc 
s’ha quedat a les portes de l’ascens de categoria.

BASQUET FEMENÍ

La Copa Màster  
ja s’ha convertit 
en un clàssic 
de la natació 
pratenca. 
Nedadors  
i nedadores  
que ja 
abandonen 
la competició 
oficial continuen 
gaudint  
de la natació  
en proves 
d’aquest tipus. 
Vídeo a  
www.elprat.tv

COPA MÀSTER 
NATACIÓ

INFANTIL A AE PRAT
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CINeMa CaprI

Midnight in Paris
[ Direcció i guió: Woody Allen
[ Fotografia: Darius Khondji
[ Muntatge: Alisa Lepselter
[ Fotografia: Emmanuel Lubezki
[ Intèrprets: Owen Wilson,  
Rachel McAdams, Marion Cotillard,  
Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, 
Michael Sheen, Léa Seydoux, Mimi Kennedy
[ Durada: 94 minuts

Un viatge màgic a
la ciutat de la llum
El gran Woody allen continua el seu periple europeu

Una jove parella visita París convidada 
pels pares d’ella, que hi són en viatge de 
negocis. La parella s’ha de casar aviat i 
l’estada a la ciutat de la llum afectarà de 
diferent manera la seva relació.

Cinema d’autor

A aquestes alçades, poca cosa més es 
pot dir sobre la llarga i profitosa carre-
ra cinematogràfica de Woody Allen. El 
temps, però, ens permet fer una ullada 
enrere i veure quines són les constants 
del seu cinema i que configuren la seva 
marca d’identitat. Protagonistes més 
o menys neuròtics i angoixats, secun-
daris ocurrents, crítiques als pseudo-
intel·lectuals pedants, diàlegs brillants 
i ambients refinats. Tots aquests ele-
ments són presents en el darrer film de 
Woody Allen per explicar una història 
que ens parla de la nostàlgia i de la in-
adaptació com a elements d’infelicitat.

Allen dirigeix amb mà hàbil una his-
tòria ambientada en una de les ciutats 
que més s’estima i de la qual ofereix 
unes panoràmiques inicials que ens re-
corden la Nova York de Manhattan. Des-
prés, la història es mou per uns camins 
que beuen de films com La rosa púrpura 
del Caire o Play it again, Sam.

A Midnight in París, Allen ha tornar a 
comptar amb el suport de Mediapro 
i de Jaume Roures, que ha participat 
en la producció de les seves darreres 
pel·lícules arran de l’acord signat per a 
la realització de Vicki Cristina Barcelona.

Midnight in París és Woody Allen en 
essència, amb un planter d’actors nous i 
alguns vells amics entres els quals desta-
ca un magnífic Owen Wilson (una agra-
dable sorpresa vista la seva filmografia) 
i actrius joves com Rachel Mc Adams i 
Marion Cotillard, veteranes com Kathy 
Bathes i, per als curiosos, Carla Bruni  ❧

[ marga gómez ]

algú del 
prat  
et recomana  
un llibre

El  balcón de la 
bruja sin nombre
[ Alfredo Gómez Cerdá 
[ Il·lustracions: Jesús Gabán
[ Editorial SM, 2010
[ Col·lecció: Cuentos de ahora

“És la història d’una bruixa bona 
que no té nom perquè ningú  
li ha dit. Tots els matins rega  
les seves plantes, però sabeu  
què planta als testos? Paraules. 
En un test ha plantat la paraula 
“amor”. Però hi ha un test  
on no creixen les paraules.  
És el que té plantada la paraula 
“imaginació”. La bruixa està molt 
trista perquè sap que sense 
imaginació ens podem 
perdre moltes coses. 
Ella intenta trobar 
de nou aquesta 
paraula i...” ❧

[ alumnat de la classe 
dels potablava  

de l’Escola d’Educació 
Especial Can Rigol ]
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La Policia
Local rep
FOrMaCIÓ
en consum

La Policia Local del Prat s’ha format 
en matèria de consum i disciplina de 
mercat a fi de proporcionar la infor-
mació suficient tant a la ciutadania 
com als establiments quan es troben 
amb un conflicte derivat d’una relació 
comercial. 
[ Quaranta-sis agents han assis-
tit a un curs organitzat per la Diputa-
ció de Barcelona, l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC) i 
la Policia Local. L’objectiu ha estat fa-
cilitar-los la informació necessària per 
detectar les possibles irregularitats re-
lacionades amb els drets de les perso-
nes consumidores. 
[ Els agents de policia reben for-
mació contínua en molts àmbits dife-
rents. I el marc normatiu que regula 
els requisits mínims d’informació al 
consumidor/a és un més d’aquests 
àmbits: fulls oficials de reclamació/
denúncia, horaris comercials, preus de 
venda al públic, tiquet o factura de com-
pra, etiquetatge de productes i serveis, 
normalització lingüística...
[ Aquesta formació permet que el 
teixit comercial del Prat tingui un bon 

assessorament per part dels i les agents 
de la Policia Local.
[ El curs ha facilitat les eines per in-
tentar resoldre in situ un problema de 
consum i perquè la tramitació adminis-
trativa derivada d’una qüestió d’aquest 
tipus sigui ràpida i eficaç ❧

Agents de la Policia Local visiten un comerç del Prat.



les NOstres eNtItats

el prat

37
juny 11

Amics del 
Modelisme 
Ferroviari  
AMF d’El Prat

[ C. Centre cantonada c. 
Gaiter del Llobregat
[ Tel. 667 323 797
[ http://amfelprat.
entitatsdelprat.cat

A

Alguns membres de l’associació, davant una de les seves maquetes.

Passió per les maquetes
i els trens en miniatura
una vintena de persones formen de moment aquesta associació de recent creació

Aquesta associació té poc més d’un any 
de vida, però ja participa activament 
a la vida cívica i cultural del Prat, amb 
diverses exposicions i mostres de ma-
quetes, com la celebrada al Centre Cívic 
Sant Jordi – Ribera Baixa amb motiu de 
l’exposició “D’anada i tornada. Els trans-
ports al Prat”, o a la darrera festa major 
del carrer de Ferran Puig.

Per a totes les edats

De moment, l’associació la formen una 
vintena de persones de totes les edats, 
fet que demostra que els trens en minia-
tura agraden des dels avis fins als més 
petits. El modelisme ferroviari funciona 
amb uns mòduls de mides estandaritza-

des (d’aproximadament 100 per 60 cm), 
de manera que a les trobades es poden 
empalmar els diferents mòduls, arribant 
a crear plataformes de fins a 100 metres 
per on circulen els trens. 

Els mòduls i les maquetes són propie-
tat de l’associació, mentre que el mate-
rial rodant (màquines i vagons) els apor-
ten els socis (tot i que l’entitat ha rebut 
trens regalats per persones que ja no els 
fan servir).

La història a través 
dels trens

El principal projecte actual de l’asso–
ciació és crear una maqueta amb vuit 
mòduls que representi com era el tram 

ferroviari del Prat a principis del segle 
XX, amb molts elements ara ja desapa-
reguts: el pont de les tres puntes al Fon-
do d’en Peixo, l’antiga estació, el pas a 
nivell del carrer Major o el vell pont so-
bre el Llobregat.
L’associació convida tothom a visitar-los 
i veure rodar els trens al local que, a falta 
d’una seu definitiva, tenen en un garat-
ge propietat del president de l’entitat, 
Francesc Font, situat a la cantonada del 
carrer del Centre amb Gaiter del Llobre-
gat, els dijous de 18 a 20 h i els dissabtes 
de 12 a 14 h ❧

A elprat.tv trobareu un vídeo  

sobre l’AMF d’El Prat

questa associació 
està recreant  
en una maqueta  
el tram ferroviari  
del Prat tal com 
estava a finals  
del segle XIX  
i principis del XX, 
amb l’estació,  
pas a nivell i ponts 
avui desapareguts.
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