1910–1915

1932

Primer equip local de futbol. Jugava
en un camp al costat de la Telegraﬁa,
el primer del Prat. També es jugava
a futbol a d’altres camps, que eren
coneguts amb denominacions
populars: el de la Rambla o del
Torrero (a l’avinguda d’Anselm
Clavé), el de ca l’Ixo (al costat de
la masia), el de la Baldíria (entre
l’actual avinguda de la Verge de
Montserrat i el carrer de Sant Pere),
el de l’Aviació (al costat de les masies
cal Costelleta i cal Tombarella).
La Seda també tenia un camp de
futbol dins dels seus terrenys.

1930–1936
Jaume Codina cita un seguit de
petites penyes que s’enfrontaven
entre elles en torneigs: Penya
Tranquils, Penya Gol, Peña
Merengues, Penya Diables,
Penya Arasa i els equips del
Deportivo La Papelera i La Seda.

________________________________________________
Partit de futbol al camp prop
de la masia de ca l’Ixo, anys 30.

1928

________________________________________________
Equip de futbol al camp del Torrero, 1922.

Es crea una secció local de Los
Exploradores de España. L’entitat
era exclusivament masculina i
s’estructurava en seccions i grups
seguint les directrius de l’organització
central. La primera sortida oﬁcial
del grup pratenc va ser la Trobada
Internacional d’Escoltes a Montjuïc,
l’any 1929. Los Exploradores del Prat
es van dissoldre durant la guerra.

1916
1906
Durant la Festa Major, té lloc la
primera cursa ciclista que es coneix.

________________________________________________
Eduard Tortosa a la bicicleta. Va ser un
dels pioners del ciclisme al Prat.

Al maig, es legalitza l’Agrupació
Ciclista del Prat de Llobregat
(l’entitat esportiva més antiga
del Prat). Va néixer amb 17 socis
i es reunien al Bar La Pansa, a
la plaça de la Mancomunitat
(actual plaça d’Espanya).

Es pavimentà el tram central
de la plaça de la Vila; en part,
per atendre les demandes dels
aﬁcionats locals al patinatge. A
començament del s. XX era un
esport molt popular entre els joves.

________________________________________________
Grup pratenc dels “Exploradores
de España”, anys 20.

________________________________________________
La plaça de la Vila, anys 10.

1919–1924
Els joves del Centre Autonomista
tenien un equip de futbol.

1935
Es crea el Centre Esportiu
Prat. Fundat el març de 1935, va
funcionar ﬁns a l’inici de la Guerra
Civil. Estava vinculat al Casal
Català. Era mixt. Hi practicaven:
atletisme, futbol, bàsquet,
ciclisme, excursionisme, boxa i,
esporàdicament, hoquei i tennis.

________________________________________________
Alguns dels membres de l’Agrupació
Ciclista del Prat a la porta del Cafè de la
Rambla, seu social de l’entitat, anys 30.

________________________________________________
Un dels equips de futbol pratenc dels anys 30.

1934

________________________________________________
La Peña Merengues, una de les penyes
que hi havia al Prat als anys 30.

Es crea el club de futbol Club Deportivo Prat, que va arribar a comptar amb
150 socis. Tenia la seu al número 9 de
la plaça de Francesc Macià (actual plaça de la Vila). Es va dissoldre el 1936.

1932
A l’entorn de la parròquia de Sant
Pere i Sant Pau, es va crear un
grup local de bàsquet aﬁliat a la
Federació de Joves Cristians. Abans
i després de la Guerra, aquesta
activitat es va vincular a l’Associació
de Pares de Família (després,
Asociación Católica de Padres de
Familia, amb equip des del 1943).
________________________________________________
Primer equip de bàsquet de la Federació de
Joves Cristians (FJC) del Prat, organitzat a
l’entorn de la parròquia de Sant Pere i Sant
Pau. D’esquerra a dreta: A. Carreño, J. Cartoixà,
M. Sans, A. Berenguer i J. Portillo. Any 1935.

________________________________________________
Competició atlètica de la secció infantil del
Centre d’Esports Prat als anys trenta.

1935

El 29 de novembre, s’inaugura el
Frontón del Brinco. El frontó es va
mantenir obert ﬁns al 2006 quan
quedà afectat per les obres de
soterrament de les vies del tren.

El Campionat de Catalunya de
cros, d’aquell any, es va celebrar
al Prat el 17 de març. La sortida
i l’arribada eren a l’Aeròdrom
Canudas, en total 13 kilòmetres.
S’hi van inscriure més de 100 atletes

________________________________________________
Partit de pilota basca al Frontó del
Brinco, inaugurat l’any 1933.

________________________________________________
Breu notícia del partit de futbol entre
l’Atletic i l’Autonomista, publicada a El Ressò
l’any 1921. El Ressò, butlletí informatiu del
Centre Autonomista, setembre de 1921.

Anys 20
La Peña Sportiva agrupava aﬁcionats
al ciclisme, la boxa i l’atletisme,
i s’encarregava d’organitzar
competicions d’aquests esports.
Estava ubicada al Cafè de la Rambla.
La Secció Ciclista s’encarregava
d’organitzar la cursa de la Festa Major.
El 1929, la secció es legalitza com a
Peña Ciclista del Prat de Llobregat.
L’entitat va desaparèixer al cap de
poc per diﬁcultats econòmiques.
________________________________________________
Membres de la Peña Sportiva, l’any
1929, amb el campió de boxa Fortunato
Ortega, assegut a una cadira

Amb jugadors de l’Inter i del CD Prat, es va fundar la Unión
Deportiva Prat (UD Prat), que va jugar el seu primer partit
el 28 de maig de 1939. Vestien amb els colors de l’antiga
Penya Internacional, samarreta blava i pantaló blanc. L’èxit
més destacat de la nova UD Prat va ser disputar la ﬁnal
del Campionat de Catalunya el 10 de març de 1940. Es van
enfrontar a la Unió Esportiva Olot i van guanyar per 4–2. Els
problemes econòmics i la marxa de jugadors importants
van fer que el club es dissolgués el 31 de juliol de 1942.

____________________________________________________________________________
Jugadors de la Unión Deportiva Prat. D’esquerra a dreta: Torrent,
Santiago, Felip Ara, Mansuet, Morera, Grau, Soto, Yagüe, Amposta
(entrenador), Arasa, Sever Serra i Ros (porter). Any 1940.

________________________________________________
Sopar de jugadors i directiva del club
pratenc a l’Artesà, l’any 1934.

1933

1939

________________________________________________
Portada de La Vanguardia, 19 de març
de 1935, amb la crònica del Campionat
de Catalunya de cros celebrat al Prat.

1935
Es va constituir l’equip de futbol
Penya Internacional, que més
endavant va canviar el nom per
Club Esportiu Internacional.
Comptava amb 85 socis. Va cessar
l’activitat per la Guerra. En la seva
curta existència, el club va participar
en la Lliga Amateur de la Federació
Catalana de Futbol i va assolir el
títol de campió del grup Llobregat.
________________________________________________
Jugadors de l’AD Prat al camp del
Fondo d’en Peixo, anys 30.
________________________________________________
Partit futbol entre els dos equips del Prat, l’AD i el CD.

1935–1936
Es condicionen els jardins i el
camp d’esports del Fondo d’en
Peixo. El 31 de maig del 1936 es va
inaugurar la pista de bàsquet.

_____________________________________________
Vista aèria de la zona del Fondo d’en Peixo.

Anys 40 i 50

1945
El 7 de febrer, la Federación Catalana
de Fútbol reconeixia oﬁcialment
l’Asociación Deportiva Prat.

La majoria dels centres educatius del
Prat, tenien equips de futbol escolars,
inscrits a la Federación Diocesana.

1946
L’Agrupació Ciclista
organitzà la XXX edició de
la Festa del Pedal al Prat.

________________________________________________
Festa del Pedal, organitzada per
l’Agrupa el 2 de juny de 1946.

________________________________________________
Alumnes de l’escola Acadèmia Pràctica, anys 50.

1946

1947

L’Agrupació Ciclista inicià el campionat d’excursions. Era
un campionat dirigit només als socis i servia d’entrenament
als corredors que participaven en competicions. Del 1948
al 1958, s’admeten dones a les excursions ciclistes de grup i
s’organitzen curses femenines.

_______________________________________________________________________________
Lliurament de premis als guanyadors del campionat d’excursions al pati de l’Artesà.
El guanyador de la classificació masculina va ser Josep M. Ezponda, Tete, i la guanyadora
de la femenina, Dulce Rebull. A la foto apareixen amb les seves copes a les mans.

Es celebra el IV Campionat
d’Espanya de patí de vela al
camp de regates del Prat.

________________________________________________
Patins de vela a la platja del Prat als anys 50.

________________________________________________
Equip de l’AD Prat de futbol en
un partit del 10 de desembre de 1946.

1940

________________________________________________
Un dels equips de l’AD Prat als anys 40.

Es crea el Club 4, impulsat per
Jaume Codina. S’hi practicava
excursionisme, futbol, escacs
i tennis de taula. Va funcionar
durant la dècada dels anys quaranta.

________________________________________________
Equip de futbol del Club 4. Primer per
la dreta, vestit de porter, Jaume Codina,
impulsor d’aquest club. Anys 40.

1948
1945
L’Agrupació Ciclista guanya
la prova d’equips organitzada
pel CD Barcelona.

________________________________________________
Participació dels socis de l’Agrupa en
una prova a Sitges l’any 1941.

1943
Primer partit de la secció de
bàsquet de la JAPF Prat (Juventud
Asociación de Padres de Familia).
________________________________________________
Jugadors i àrbitre fent la salutació feixista
abans de començar el partit. L’equip de la
dreta és el JAPF Prat (Juventud Asociación
de Padres de Familia). Anys 40

1944
L’Agrupa es torna a constituir
després de l’aturada de la
Guerra Civil, adoptant els
colors vermell i verd.
________________________________________________
Equip de l’Agrupa participant a la
cursa de Festa Major de 1948

1946
Es crea la Sociedad Deportiva
Mizar, amb seu al c. de Nicolàs Maria
Urgoiti, núm. 16. La van impulsar
treballadors de La Papelera. Entre
d’altres esports practicaven la boxa.

________________________________________________
Lorenzo Casanovas, en nom de la societat
Mizar, sol·licita permís per a l’organització
d’una vetllada de boxa al frontó del Brinco.

Es crea el Grupo Cultural Recreativo de La Seda.
Tenia seccions de bàsquet femení i masculí, futbol,
atletisme (masculí i femení), tennis de taula i escacs.
Els equips d’atletisme de La Seda es van mantenir actius
i van participar en competicions de tots els nivells
ﬁns a començaments dels anys vuitanta. Els equips
de bàsquet de les seccions masculina i femenina van
passar a participar a les competicions organitzades
per l’Obra Sindical de Educación y Descanso.
______________________________________________________________________________
Competició d’atletisme organitzada per
l’Obra Sindical de Educación y Descanso
al camp d’esports del Fondo d’en Peixo.
______________________________________________________________________________
Partit de futbol del Grupo Cultural Recreativo organitzat dins dels
actes de commemoració dels 25 anys de La Seda de Barcelona.

1959
Es crea el Club Natació Prat. El 1965 el Club Natació
Prat canvia el nom pel Club Nàutic Prat. Va estar en
funcionament ﬁns al 1982. A més de la vela s’hi practicava
tennis i frontó, amb tornejos de primavera i de Festa Major.

_____________________________________________________________________________
Instal·lacions del Club Nàutic Prat.

1950

1951–1952

Es crea el Club Pratense de
Pelota Vasca. Tenia la seu
al Frontón del Brinco.

Primera temporada del CB Prat.
Militava al Campionat de Catalunya
de 2a categoria. El primer entrenador
del CB Prat fou Joan Busquets,
impulsor del bàsquet en la secció
de la parròquia.

1957

________________________________________________
Partit de la temporada 1951–1952 al Fondo d’en Peixo.

Esther Serret Boada, del CB Prat,
campiona d’Espanya en la 2a
categoria de patinatge artístic.

1951

1950–1951
L’AD Prat aconsegueix el primer
èxit, l’ascens a la Primera Catalana
Regional. Es va mantenir, en
aquesta categoria, ﬁns a la
temporada 1956–1957.

Participació pratenca en el
Campionat d’Espanya de Vela:
Jaime Casanovas, Carlos Sanz,
Pedro Barberá, Juan Rosell i J. Nebot.

________________________________________________
Partit de l’AD Prat a principis dels
anys 50 en el Fondo d’en Peixo.

________________________________________________
Competició de patins de vela
al camp de regates del Prat.

1951

1952–1954

1955

L’equip masculí del GCR La Seda es
va proclamar les dues temporades
consecutives Campió Nacional
de l’Obra Sindical de Educación y
Descanso als campionats celebrats
a Santander i A Corunya com a
representant de Barcelona.

Va reaparèixer, tot i que per poc
temps, la Unión Deportiva Prat.
________________________________________________
Jugadors de la Unión Deportiva Prat (UD),
màxim rival de l’AD Prat. A la fotografia una de
les darreres alineacions de la segona etapa
del club. D’esquerra a dreta: Ros, Barberà,
Torrent, Puig, Zurita, Goñi i Jané. Ajupits: Ribas,
Yagüe, Medina, Nicolàs i Martínez. Any 1953.

Es funda la secció local de
la Unió Excursionista de
Catalunya (UEC) del Prat.

________________________________________________
Membres de la UEC al cim de l’Aneto, finals anys 50.

1957

________________________________________________
Equip masculí de la Seda, amb equipació ratllada,
amb la resta de participants pels carrers d’A Corunya.

8 de setembre, inauguració de la
nova pista de bàsquet a la zona
esportiva del Fondo d’en Peixo amb
nou paviment que va permetre
crear una secció de patinatge.

1951
1951
Es constitueix el Club Baloncesto
Prat (CB Prat), que comença
a competir aquella mateixa
temporada, 1951–1952, en les
competicions organitzades per la
Federació Catalana de Bàsquet.

________________________________________________
Pista de bàsquet del Fondo d’en Peixo, any 1957.

S’organitza el Club Hockey Atlético
Prat (CHAP). S’entrenen sota la
direcció de Gerónimo Brazal, del
CH Hospitalet. El 1952 es fusionen
el Club Hockey Atlético Prat
(CHAP) i l’agrupación Artística
Literaria Cervantes, i el nou equip
conserva el nom de CHAP.

1956
Neix la Peña Miró-Sans,
equip d’aﬁcionats al
Futbol Club Barcelona.
________________________________________________
Estàndard de la Peña Miró-Sans, portat per
alguns components de l’equip entre ells:
Ribes, Mijoler, Doñate, Beltran i Soler.

________________________________________________
Jugador del Club Hockey Atlético Prat (CHAP).

________________________________________________
Jugadors CB Prat l’any 1951. Drets,
d’esquerra a dreta: Espuny, Marcé, Vicente
i Gómez. Ajupits: Ferrer, Orradre i Inés.

1955
S’inaugura el Real Club
de Golf del Prat.

________________________________________________
Vista parcial del camp de golf del Prat, inicis anys 60.

1961–1962

1969
Tres boxejadors pratencs participen
al Campionat d’Espanya amateur.
Són Agustín González, campió de
Catalunya de pes mitjà; Sebastián
González, campió de Catalunya
de pes lleuger, i Ollé, campió del
cinturó de Barcelona de pes mosca.

El CB Prat es proclamà campió
del seu grup i guanyà la lligueta
d’ascens a 2a Divisió Nacional.
________________________________________________
L’equip del CB Prat de l’ascens a segona:
D’esquerra a dreta: Marcilla (entrenador),
Tarrida, Cànovas, Nadal, Garcia, Sabaté,
Secanell, Navarro (entrenador). Ajupits:
Montané, Montserrat, Ferret, Valle, Pugés.

1963

1967

Daniel Gómez Escalante,
campió d’Espanya de patins
de vela de la classe C.

Montserrat Goni, campiona de
Catalunya en llançament de javelina.

________________________________________________
Gómez Escalante, amb banyador,
damunt del patí amb uns amics.

________________________________________________
Montserrat Goni dreta, segona per l’esquerra.

1966
Creació del Club Petanca Prat. Aquesta
entitat encara està activa. Actualment
hi ha diferents clubs d’aquesta
modalitat esportiva. El Club Petanca
Prat, que el 2016 va celebrar el 50è
aniversari, és la 2a entitat de petanca
més antiga de tota Espanya per
darrera del Petanca Barcelona.

1962–1963
L’AD Prat aconsegueix el
seu primer campionat de
lliga, a Segona Regional.
________________________________________________
Els jugadors de l’AD Prat, que van aconseguir
el primer campionat de lliga, reben el
reconeixement de l’afició per l’ascens assolit.

________________________________________________
Sebastián González, a l’esquerra, i Agustín González.

1968
Creació de la Peña Barcelonista
Terlenka, fruit de la unió entre la
Peña Miró–Sans i l’equip amateur del
Grupo Cultural Recreativo La Seda.

________________________________________________
Equip de la Peña Barcelonista Terlenka.

________________________________________________
Pistes de petanca l’any 1982.

1964
Indalecio Pérez Segura, campió
de Catalunya de boxa en la
categoria d’aﬁcionats.

________________________________________________
Indalecio Pérez destacà en la categoria de pes gall.

1969
S’inaugura la pista municipal
de tennis. Va estar en
funcionament ﬁns al 1980.
________________________________________________
La pista, de terra batuda, es llogava per hores,
amb un preu diferent en horari diürn o amb
llum artificial i, tot i que no s’hi va celebrar
competicions oficials, en els primers anys va tenir
una acceptació destacada. El Club Nàutic, a la
platja del Prat, tenia dues pistes per als socis.

1969
L’equip femení de bàsquet del
Terlenka es proclama campió de
grup i puja a primera categoria.
________________________________________________
Equip campió del femení del Terlenka. A dalt,
d’esquerra a dreta: Joan Busquets (entrenador),
Galán, Farrés, Rius, Garcia, Fortuny i Ortiz. A
baix: Marcé, Busquets, Martí i Pérez.

1978
Fundació del Club Deportivo SAFI
(acrònim del nom del seu fundador,
Santiago Figueras) de futbol.
El CD SAFI canvia el nom i passa a ser
CD Juventud Prat. Va ser absorbit per
l’AE Prat a la temporada 2013–2014.

1977
1974

Inauguració d’un primer camp de
futbol al que serà, uns anys més
tard, la zona esportiva Sagnier.

1972
Inauguració de la piscina
municipal del Fondo d’en Peixo.

1975

Montserrat Vilà, Mercè Vilà i Teresa
Serret, del Club Petanca Prat, campiones
de Catalunya. Montserrat Vilà, Mercè
Vilà i Glòria Borrell, campiones
d’Espanya a la categoria de triplets.

1972

Inauguració del camp de futbol de la
zona Sagnier. El projecte del Sagnier
es desenvolupà en diferents fases
entre 1972 i 1977, i posteriorment,
es completà amb el pavelló cobert.

Es construeixen 40 pistes de
tennis, l’Open Tennis, a la zona
de cal Felip del Coracero.

________________________________________________
Partit de futbol del CD SAFI als anys 80.

________________________________________________
Partit de veterans dins els actes d’inauguració
del camp de futbol del Sagnier (segona fase).

1978 i 1980

________________________________________________
Equip guanyador del campionat de Catalunya.
D’esquerra a dreta: Vilà, Vilà i Serret.

Jesús Benito, medalla de plata als
Campionats Europeus de Taekwondo,
categoria sènior. Aconsegueix el
primer títol espanyol de taekwondo
de la història. El 1980 aconseguí,
també, el sotscampionat.

________________________________________________
Actes d’inauguració del camp de futbol del
Sagnier, al costat de Sant Cosme.

1978

________________________________________________
Actes d’inauguració de la piscina municipal.

Jesús Benito, medalla de plata
al Campionat Mundial de
Taekwondo, en la categoria sènior.

1978
Jordi Llopart, campió
d’Europa de 50 km marxa.

________________________________________________
Jordi Llopart encapçala la cursa.
En tercera posició, Josep Marín.

1975
Es crea el Club Marítim Prat.

1972–1973

________________________________________________
Instal·lacions del Club Marítim Prat, anys 70.

Dolores Expósito, campiona de
Catalunya en llançament de javelina.

1972
Es funda el Club Natació Prat que
dedica part de la seva activitat a la
formació. El 1994 es crea la secció
de Triatló i el club canvia el nom
a Club Natació Prat–Triatló.
________________________________________________
Cursets escolars de natació a la
piscina municipal l’any 1973.

________________________________________________
Dolores Expósito en un entrenament.

1975
Inauguració de les pistes
d’atletisme Moisès Llopart, 1a fase
de la zona esportiva Sagnier.

________________________________________________
Competicions inaugurals de les pistes Moisès Llopart.

1982–1983
1981–1982
Anys 80

1980

Aparició de nombrosos equips de
futbol amateur, com la SD Centro,
el CD Alhambra, el CD Jorgense,
la Peña Siles, la Peña Naranjo, la
UD Celler, la Peña Madridista o el
CD Urgel Prat. Molts d’ells serien
l’embrió de clubs futurs com la
Uniﬁcación Prat o l’Atlètic Prat Delta.

________________________________________________
Fran Martín en un entrenament.

L’AD Prat ascendeix a
Regional Preferent.

Es va crear el primer equip
femení del CB Prat.

________________________________________________
Partit de futbol entre l’AD Prat
i el CF Amposta, anys 80.

________________________________________________
Equip junior femení del CB Prat. A dalt,
d’esquerra a dreta: Marcilla, Tribaldos, Vila,
Muñoz, Sevillano, Rodríguez i Cortés. A baix:
Vilar, Berenguel, Salat, Collado, Ortiz i Narros.

1983

Primera cursa popular d’atletisme.

Josep Marín, subcampió del
món de 50 km marxa. Aquell
mateix any aconseguí la millor
marca mundial en 50 km.

________________________________________________
Arribada a la meta de la cursa
popular de l’any 1984.

________________________________________________
Josep Marín al davant del grup que encapçala la
prova de 50 km al campionat mundial d’Hèlsinki

Moisès Llopart, responsable
tècnic de la Federació
Espanyola d’Atletisme.

Primera Diada de l’Esport Escolar.

Ascens de l’AD Prat a Tercera Divisió.

________________________________________________
Curset de natació del FIS a la piscina
municipal Fondo d’en Peixo, anys 90.

1986

Jesús Benito, medalla de bronze al
Campionat Europeu de Taekwondo,
celebrat a Stuttgart, categoria sènior.

1984

1981–1982

Enric Lucas i Nil Bohigas obren una
nova via a la cara sud de l’Annapurna.

Ascens a Primera Regional
de l’AD Prat batent tots els
rècords golejadors.

________________________________________________
Moisès Llopart en una competició de cros, una
de les darreres proves en què participà.

________________________________________________
Equip AD Prat en un partit de
Festa Major, setembre 1981.

1981
Inauguració del pavelló poliesportiu
cobert a la zona Sagnier (3a fase).

1983

________________________________________________
Rebuda de l’Enric Lucas a l’aeroport del Prat.

Enric Lucas, membre de la
UEC, va participar a la primera
expedició catalana que es
va fer al cim a l’Everest.
________________________________________________
Expedició catalana a l’Everest. A
l’esquerra de la imatge, Enric Lucas.

Es crea el FIS, Club Poliesportiu per
a Persones amb Discapacitat Física
i Sensorial. El 2015 s’incorpora
el Club Natació Prat–Triatló.

________________________________________________
Partit de futbol de l’AD Prat, anys 80.

1984

________________________________________________
Escola del Club Pratenc Associació d’Atletisme.

1986

________________________________________________
Participants a la I Diada de l’Esport Escolar,
en aquesta celebració hi participaven
tots els centres escolars del Prat.

Es crea el Pratenc Associació
d’Atletisme, entitat encara activa.

1980

1985

1983–1984

1981

Jordi Llopart és plata en
els Jocs de Moscou.

________________________________________________
Jordi Llopart celebrant l’èxit a
l’estadi olímpic de Moscou.

1981

Primer Campionat d’Espanya de
Fran Martín en taekwondo categoria
pes mosca. Va ser campió els anys
1980–1985, seleccionador català
1988–2004 i espanyol 2005–2013.

1980

Josep Marín, campió d’Europa de
20 km i subcampió de 50 km. En
un acte organitzat per El Mundo
Deportivo va ser escollit Millor
Esportista Espanyol de 1982.

1984

1984
Lucía Martínez, medalla de
bronze al Campionat Europeu de
Taekwondo en la categoria sènior.

________________________________________________
Jesús Benito

Daniel Plaza, campió de
Catalunya de 20 km marxa.

1985
L’equip espanyol de taekwondo
que competí al mundial tenia
4 representants pratencs:
Jesús Benito, Fran Martín,
Lucía Martínez i Juan Caballé
(campió d’Espanya 1985).

1987

1987–1988

L’equip de Waterpolo del Club Natació
Prat es proclama campió
de la Copa Catalana.

En ﬁnalitzar la temporada, el CB
Prat assoleix l’ascens a la Primera
Categoria Catalana, i la temporada
següent passarà a disputar els seus
partits a la nova instal·lació del
pavelló de la zona esportiva Estruch.
L’any 1994 el CB Prat es fusiona amb
la secció de bàsquet de l’AE Prat,
que ja havia absorbit al Terlenka.
Continua com CB Prat.

________________________________________________
D’esquerra a dreta: Garcia, Cornudella, Alberto
Cayuela, Martí, Pérez, C. Sieiro, Subirana
(entrenador). Ajupits: Mateo, J. M. Tixell, Mateo,
Alfonso Cayuela, J. Tixell, J. Sieiro. Subirana va ser
olímpic amb el waterpolo espanyol a Hèlsinki i Roma.

1989
Creació del Club Hoquei Prat.

________________________________________________
Pavelló Xavier Marcilla. Drets, d’esquerra a dreta:
Carreter, Tarrida, Sanromà, Aycart, Goñi, Parés i
Cavallé. Ajupits: Marcilla, Domínguez, Vilella i Val.

________________________________________________
Un dels equips d’hoquei, any 1992.

1988
Ángela Naranjo, medalla als Jocs
Olímpics de Seül. El taekwondo era
esport d’exhibició.

1987

________________________________________________
Rebuda al Prat de la medallista Ángela Naranjo.

Primera edició de la Nit de l’Esport.

________________________________________________
Guanyadors de la I Nit de l’Esport: Oscar Griño
(menor de 18 anys), Xavier Marcilla (directiu
a títol pòstum), Gemma Sabater (menor de
18 anys), Guadalupe Esteban (major de 18
anys) i Daniel Plaza (major de 18 anys).

1987
1a fase de construcció de la
zona esportiva Estruch (camp
de futbol i patinòdrom).

________________________________________________
Perspectiva del complex esportiu Estruch poc
després de l’acabament de la primera fase.

1987
Remodelació de la pista de bàsquet
del Fondo d’en Peixo. Rep el nom
de Xavier Marcilla, esportista i
promotor del bàsquet pratenc.
________________________________________________
Partit de bàsquet femení dins els actes
d’inauguració de la pista Xavier Marcilla.

1988
2a fase de la construcció de la
zona esportiva Estruch (pavelló
poliesportiu cobert).

________________________________________________
Pavelló poliesportiu cobert Estruch.

1989
L’AE Prat crea un equip sènior
femení de bàsquet amb les jugadores
procedents del CB Terlenka.

1987
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1987
Remodelació de la pista de bàsquet
del Fondo d’en Peixo. Rep el nom
de Xavier Marcilla, esportista i
promotor del bàsquet pratenc.
________________________________________________
Partit de bàsquet femení dins els actes
d’inauguració de la pista Xavier Marcilla.

1988
2a fase de la construcció de la
zona esportiva Estruch (pavelló
poliesportiu cobert).

________________________________________________
Pavelló poliesportiu cobert Estruch.

1989
L’AE Prat crea un equip sènior
femení de bàsquet amb les jugadores
procedents del CB Terlenka.

1991
Creació del Club Patín Cobra
Prat, de patinatge de velocitat.

________________________________________________
Esportistes del Patín Cobra l’any 2001.

1990–1991

1991

L’AE Prat forma un equip
juvenil femení de futbol

1992

Creació del Club Patinatge
Artístic Sagnier

________________________________________________
Patinadors del club executant un exercici.

1992

1992

Daniel Plaza, medalla d’or als 20 km.
marxa, Jocs Olímpics de Barcelona.
Va ser el primer atleta de l’Estat que
assolia una medalla d’or olímpica.

Sandra Martín medalla d’or al
Campionat Europeu de Taekwondo.

José Santolaria, medalla d’or
als Jocs Olímpics de Barcelona
(taekwondo –83 kg). El taekwondo
era esport d’exhibició.

________________________________________________
Daniel Plaza a l’estadi olímpic de Montjuïc,
jocs olímpics de Barcelona.

________________________________________________
Sandra Martín millor esportista menor de
18 anys a la IV Nit de l’Esport, 1990

________________________________________________
José Santolaria al primer lloc
del pòdium, Barcelona ’92.

1991
Inauguració de dues pistes
poliesportives descobertes a
la Zona Esportiva Estruch.

1992
Juan Carlos Castañé, medalles
de bronze en 100 m braça
i de plata en relleus als Jocs
Paralímpics de Barcelona.
________________________________________________
Juan Carles Castañé, un dels millors esportistes
paralímpic en natació. Jocs Olímpics Barcelona ’92.

1991
Inauguració de la remodelació de les
pistes d’atletisme Moisès Llopart.

________________________________________________
Pistes Moisès Llopart

1992
L’AD Prat catalanitza el seu nom i
passa a denominar-se oﬁcialment
Associació Esportiva Prat (AE Prat).

1992
Rubén Álvarez, medalles d’or en salt
de llargada i de bronze en triple salt
als Jocs Paralímpics de Barcelona.

________________________________________________
Rubén Álvarez, un dels millors esportistes de
la selecció paralímpica del Jocs de Barcelona.

1. Competició atlètica de la
secció infantil del Centre
d’Esports Prat als anys trenta.
2. Una de les diferents
seccions de l’equip femení del
C.E.P. l’any 1935. D’esquerra a
dreta de la imatge. En segona
fila: Juana Tutti, Carmen
Pérez, Elena Poch, Rosa
Pérez, Rosita Bruxola i Pepita
Wunderlich. Davant: Nuri
Paretas, Montserrat Paretas,
Montserrat Bruxola, Pepita
Aubalat i Margarita Bruxola.

aconseguir importants premis. El juliol del 1935
van participar al Campionat de Catalunya
celebrat a l’estadi de Montjuïc.
Pepita Wunderlich va ser campiona de salt
d’alçada i Carmen Pérez, subcampiona de 80 m
llisos. L’estiu del 1935, Pepita Wunderlich
també va aconseguir el Campionat d’Espanya
en salt d’alçada. D’altra banda, Rosa Bruxola va
guanyar el Campionat de Catalunya en salt de
llargada el 26 juny de 1936.

3. Rosita Bruxola, darrera
revelació atlètica del C.E.P., tal
i com la presentava el Noticiari
Pratenc de setembre de 1935.
4. Primer equip d’atletisme del
C.E.P., l’any 1935. D’esquerra
a dreta i de dalt a baix: Pepita
Wunderlich, Natalia Inés,
Irma Curull, Carmen Pérez,
Rosa Pérez i Teresa Sellés.
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L’equip de bàsquet del Grupo Cultural Recreativo La Seda, creat l’any 1949, era una de les seccions autònomes que van funcionar més anys.
L’equip de la Seda va anar canviant de nom a
mesura que l’empresa creixia i/o creaven marques noves que l’empresa volia promocionar.
El 1964, La Seda va obtenir permís per fer
servir la marca Terlenka, la qual cosa va suposar
poder comptar amb un producte conegut internacionalment. L’any següent l’equip de bàsquet

Els entrenadors de l’equip femení eren
homes. Un d’ells era l’atleta Diego Gálvez. Els
entrenaments es feien tres cops per setmana.

El bàsquet femení del Terlenka

La secció de noies del Club Esportiu Prat (CEP)
es va presentar al públic durant la Festa Major
de 1935. La secció incorporava noies de
diferents edats.
Algunes de les atletes eren: Nuri Paretas,
Montserrat Paretas, Montserrat Bruxola,
Margarita Bruxola, Rosita Bruxola, Pepita
Aubalat, Juana Tutti, Carmen Pérez, Rosa
Pérez, Elena Poch i Pepita Wunderlich. Amb
molt pocs mesos d’existència, les atletes van

va canviar el nom de La Seda per Terlenka i el
color de la samarreta i els pantalons van passar
a vermell. Ben aviat destacà l’equip femení que
va obtenir importants victòries. Moltes de les
jugadores provenien dels equips que tenia l’escola Mare de Déu del Carme i, a partir dels 14
anys, podien formar part del Terlenka.
La temporada 1968–1969, el femení del
Terlenka va aconseguir l’ascens a primera categoria, tot un triomf a l’època.

L’any 1989 l’AE Prat creà un equip sènior femení de bàsquet amb les jugadores procedents
del CB Terlenka.

1. L’equip femení de bàsquet
de La Seda a la pista de la
torre de L’Estació, any 1964.
2. Equip femení de bàsquet
Terlenka, temporada 1964/65.
3. L’equip femení de bàsquet
Terlenka que va obtenir
l’ascens a la Primera Categoria
d’Educación y Descanso,
l’any 1969. D’esquerra a
dreta: l’entrenador Joan
Busquets, Galán, Farrés,
Rius, García, Fortuny, Ortiz
(delegada). Ajupides: Marcé,
Busquets, Martí i Pérez.
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4. Equip femení de bàsquet
Terlenka, temporada 1970/71.
D’esquerra a dreta: Ortiz
(delegada), Jové, Farrés,
Buruaga, Del Río, Reyes,
Molina. Ajupides: Mercè, Martí,
Busquets, Fortuny.
5. L’equip femení de bàsquet
Terlenka a la pista del col·legi
de La Seda, a mitjans dels
anys setanta.
6. L’equip femení de bàsquet
Terlenka, temporada 1980/81,
campió de la lliga de 1a
Categoria a la competició del
Instituto del Tiempo Libre.

El Grupo Cultural Recreativo de La Seda,
sorgit a iniciativa d’alguns treballadors, es
va crear amb la ﬁnalitat de promocionar les
activitats culturals, esportives i de lleure dels
treballadors de la fàbrica i de les seves famílies.
El Grupo funcionava amb seccions autònomes
que s’anaven formant a mesura que hi havia
prou interessats. Algunes de les seccions van
tenir molta acceptació i continuïtat. En el camp
esportiu, el Grupo tenia seccions de bàsquet,
atletisme, futbol, tennis de taula, escacs,
submarinisme.

1. Equip de La Seda de l’any
1962. A dalt, des de l’esquerra,
Llopart, Marcos, Muntané,
Puig, M. Llopart, Miñarro, Tort,
Fabró, Pujol, Ribas, Company,
Rodríguez, García, Borges,
Orriols. Assegudes: Mas,
Pugès, Ezquerro, Company,
Sans, Soto, García, Tort, Ortiz
(al darrere), Casas.
2. Dolores Expósito entrenant
a les pistes del polígon
Sagnier, l’any 1972. Expósito
va ser campiona de Catalunya
i d’Espanya de javelina júnior,
juvenil i absoluta. Va assolir el
rècord absolut d’Espanya quan
encara era júnior.

La secció d’atletisme, constituïda el 1949,
va sorgir de la iniciativa de Moisès Llopart
Aguilera. Ben aviat comptà amb els germans
Diego i Cristóbal Gálvez, pioners de l’atletisme
pratenc durant la República. L’any 1960, la
secció tenia equips masculins en totes les
categories i era un dels pocs clubs catalans que
tenia equips femenins.
Els equips d’atletisme de La Seda es van
mantenir actius i participant en competicions
ﬁns a l’inici dels anys vuitanta, assolint importants triomfs en diferents competicions.

Moisès Llopart era el responsable dels equips
d’atletisme de La Seda, però ell competia, des
d’abans abans de la Guerra, amb el Club Atlètic
Laietània de Mataró, en proves de fons i cros,
principalment.
L’any 1960, deixà aquest club per dedicar-se
exclusivament a La Seda, en funcions d’entrenador, delegat i atleta. Va tenir càrrecs a la Federació
Espanyola d’Atletisme, com a responsable tècnic
i com a seleccionador de marxa.
Els èxits més importants de l’atletisme
pratenc s’assoliren en la disciplina de marxa i
van proporcionar les primeres medalles per a la
selecció espanyola. El 1964 Ramon Ribas va
guanyar el Campionat d’Espanya en 20 km.

Hi destaquen noms com:
Josep Bel, campió de
Catalunya cadets de
llançament de javelina el 1953

• Elvira Tort, campiona
provincial el 1964
en salt d’alçada

• Albert Rodríguez, medalla
de bronze en la categoria
de 110 m tanques al
Campionat Nacional junior
d’atletisme el 1963

• Montserrat Goni, campiona
de Catalunya en llançament de
javelina el 1967

• Josefina Sans, campiona
provincial el 1964 en
400 i 800 m llisos

• Dolores Expósito, campiona
de Catalunya en llançament
de javelina el 1972 i el 1973

Després vindrien els triomfs de Jordi Llopart
(campió d’Europa en 50 km el 1978, subcampió
en els Jocs de Moscou del 1980 en 50 km), Josep
Marín (campió d’Europa en 20 km i subcampió
en 50 km el 1982; subcampió de 50 km el 1983 i
tercer en 20 km al mundial de 1987 ) i Daniel
Plaza (campió en els 20 km als Jocs de Barcelona
92, subcampió d’Europa el 1990 i tercer al
mundial de 1993). També destaca Manuel
Alcalde, amb tres campionats d’Espanya.
En categoria femenina destacà Glòria
Granados, que va ser campiona de Catalunya
entre els anys 1972 i 1977 en la distància de 5 km i
M. Antònia Burgués, que va ser campiona de
Catalunya l’any 1978 en la distància de 10 km.

4. Josep Bel, llança la javelina
en un entrenament, l’any 1963.
5. Cursa de 110 metres
tanques a l’Estadi de Montjuïc,
l’any 1966. En el centre, Albert
Rodríguez superant la primera
de les deu tanques.

4. D’esquerra a dreta de la
imatge: Plaza, Alcalde i Llopart
amb els seus trofeus, 1987.
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La marxa atlètica
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• Marín (1974, 1975, 1976,
1977, 1987)
• Plaza (1986)

• Llopart (1978, 1979, 1980,
1981, 1985, 1986, 1989,
1990, 1991)
• Marín (1982, 1983, 1984,
1988)
• Alcalde (1987)
• Plaza (1999)

3. Competició de marxa atlètica.
Ramon Ribas, en primer lloc,
seguit de Josep Marín, tercer, i
Francisco Vega, quart.

6. Estadi de Montjuïc, any
1968, relleus 4x1500. La Seda
presenta un equip digne de
rècord Guinness. D’esquerra a
dreta: Joan, Jordi, Moisès pare,
Moisès fill, tots Llopart.

Campionats de Catalunya
20km:

Campionats d’Espanya 50km:

2. Moisès Llopart travessa la
línia de meta després de l’últim
relleu del 4x1500 familiar.
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• Ribas (1964)
• Marín (1974, 1975, 1977,
1979, 1981, 1985, 1987,
1988)
• Llopart (1976)
• Alcalde (1980, 1984)
• Plaza (1986, 1989)

1. Campionat de Catalunya de
marxa atlètica de 1973. Glòria
Granados en plena cursa.

3. Elvira Tort, especialista
en longitud i alçada, en un
entrenament al Fondo d’en
Peixo.

2

Campionats d’Espanya 20km:

5. D’esquerra a dreta de
la imatge: Daniel Plaza,
Manuel Alcalde i Jordi
Llopart competint al Trofeu
de marxa atlètica de La
Seda l’any 1987. L’empresa
de La Seda va promoure
durant anys campionats de
marxa atlètica, el prestigi
de la competició va fer que
comptés amb la participació
d’atletes reconeguts a nivell
internacional.
6. Entrenament a Mallorca,
1988. D’esquerra a dreta,
darrera: Antonia Muñoz,
Daniel Plaza, Juan Talavera,
Jordi Llopart. Davant: Albert
Francesc i Antònia Burgués.

dels patins de vela, es dedica a la natació. El
creixement que experimenta el CNP fa que les
seves instal·lacions, al Merendero Miramar,
quedin petites i inicia la construcció d’una
seu pròpia en uns terrenys propers. Les
noves instal·lacions, inaugurades el 1963, ja
disposaven de piscines.
L’any 1952 se celebrà a mar lliure la I
Travessia a la Platja del Prat, prova de natació
de mig fons, que juntament amb la carrera de
velocitat, va servir per iniciar les activitats de la
novella secció de natació de l’entitat Flota 4.
L’any 1968 el club passa a denominar-se
Club Nàutic Prat i s’amplien les instal·lacions.

1

Incorpora: piscina, tennis, allotjament cobert
per a les embarcacions, frontó, futbol 7, parc
infantil i bar.
Les diferències entre els socis del Club
Nàutic van provocar una escissió, fet que donà
lloc a la creació, l’any 1975, del Club Marítimo
Prat. Actualment el Club Marítim Prat segueix
actiu i, l’any el 2011, es va traslladar al Centre
Municipal de Vela.
El 2010 s’inaugurà el Centre Municipal de
Vela, el primer centre públic del Prat dedicat als
esports nàutics. L’any 2012, la pratenca Sílvia
Roca va ser campiona d’Europa de vela en la
modalitat Match Race, i campiona d’Espanya.
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1. Competició de patins de vela
a la platja del Prat.
2. Un regatista en plena lluita
amb el vent en un concurs de
patí a vela a la platja del Prat.

3

3. Les competicions de patins
de vela a la platja del Prat
aplegaven molts participants i
espectadors.
4. Estiu de 1986. Entre les
activitats per infants a la platja
del Prat no hi faltaven les
competicions de vela.
5. Competició infantil de vela a
la platja, estiu de 1987.
6. Patins de vela a la platja
del Prat, estiu de 1985.
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Els primers Jocs Paralímpics d’estiu es van
celebrar l’any 1960 a Itàlia. Normalment se
celebren durant les setmanes posteriors als Jocs
Olímpics.
Els esportistes pratencs en disciplines
paralímpiques han obtingut importants
resultats. L’atleta Rubén Álvarez va guanyar
una medalla d’or en salt de llargada als Jocs de
Barcelona, 1992; una de bronze en triple salt i
una d’or en salt de llargada, als Jocs d’Atlanta,
1996. Als Jocs de Sidney, 2000, va guanyar el
bronze en triple salt.

Els campions paralímpics

Les primeres experiències vinculades a la vela
les trobem als anys trenta del segle passat,
de la mà d’un petit grup d’aﬁcionats, entre
els quals destacava Josep Lladós, qui a més
es construïa les seves embarcacions. A l’inici
dels anys 40, Lladós i altres companys, com
G. Farrés i P. Barberà, inscriuen oﬁcialment
l’anomenada Flota núm. 4. El IV Campionat
d’Espanya, el 1947, es va celebrar al camp de
regates del Prat.
Després de tenir diferents ubicacions
provisionals, la Flota s’instal·la prop de
l’estany de l’Illa i, el 1951, es converteix en el
Club Natació Prat (CNP), entitat que, a més

En natació, ha destacat Joan Carles Castañé.
Del seu extens palmarès destaquen una medalla
d’or i rècord del món en 200 m estils i una de
plata en 100 m braça als Jocs de Nova York, 1984;
i una medalla d’or en relleus 4x100 m estils i una
de bronze en 100 m esquena als Jocs de Seül,
1988. Als Jocs de Barcelona 92, va ser medalla
de plata en relleus 4x50 m estils i de bronze en
100 m braça. Des de l’any 2000 ﬁns al 2005 ha
estat seleccionador de la selecció espanyola de
natació de persones amb discapacitat física.
Actualment continua com a entrenador.
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1. Joan Carles Castañé va
participar en les competicions
de natació de tres Jocs
Paralímpics, els anys 1984,
1988 i 1992, obtenint un total
de sis medalles.
2. Alfons Martínez (a la dreta)
i Rubén Álvarez es passen el
relleu de la torxa paralímpica
dels Jocs de Barcelona’92.
3. Homenatge als esportistes
paralímpics participants en
els Jocs de Barcelona’92.
Segon per l’esquerra, Joan
Carles Castañé. Segon per
la dreta, Rubén Álvarez.

En natació, també destaca Raquel Saavedra.
Va participar als Jocs d’Atlanta, 1996, i guanyà la
medalla de bronze en relleus 4x100 m estils i la
medalla d’or en 100 m esquena. A Sidney, 2000,
també va ser bronze en 100 m esquena.
Alfonso Martínez i Fernando Simón
(porter, l’única posició per a no invidents
dels equips) van participar com a jugadors de
futbol sala per a invidents als Paralímpics de
Barcelona, 1992, en què el futbol sala era esport
d’exhibició (no va ser oﬁcial ﬁns als del 2004).

4. Homenatge als atletes
paralímpics pratencs
participants en els Jocs de
Barcelona. D’esquerra a dreta:
Alfons Martínez, Fernando
Simón, Rubén Álvarez i
Joan Carles Castañé. 15 de
setembre de 1992.
5. La nedadora pratenca
Raquel Saavedra va competir
en els Jocs Paralímpics
d’Atlanta’96 amb només
quinze anys.
6. Rubén Álvarez durant la
prova de salt de llargada
dels Jocs Paralímpics
de Barcelona’92, on va
guanyar la medalla d’or.
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