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Ayuda a Haití. El Ayuntamiento de El Prat, 
la comisión El Prat Solidari, entidades diversas y ciudadanía 
han reaccionado rápidamente para ayudar a Haití. Tras 
la aprobación urgente de una partida 4.000 € y la apertura 
de una cuenta (La Caixa 2100 0130 19 0200480062) 
para que la ciudadanía pueda hacer aportaciones, 
el Ayuntamiento ha constituido una comisión de Ayuda 
a Haití, formada por políticos/as, entidades y ciudadanía 
que se reúnen para pensar y organizar acciones 
para recoger dinero y 
sensibilizar a la población. 
Todos y todas podemos 
colaborar, asistiendo  
a las actividades  
o proponiendo  
alguna acción. Toda  
la información sobre  
lo ya realizado y sobre las 
acciones previstas aparece  

en la web http://haiti.entitatsdelprat.cat ❧

La comisión de Ayuda a 
Haití apoya las múltiples 
acciones programadas 
por entidades, personas 
y organismos diversos

Todos A unA

El pasacalles 
del 30 

de enero 
consiguió 
recaudar 

más de  
2.800 euros.
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Les persones represaliades 
per la dictadura franquista al Baix Llobregat ven rebre  
el 21 de gener un homenatge al Teatre Modern,  
organitzat pel Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat i l’Ajuntament 
del Prat. Més de 1.100 veïns i veïnes de la comarca 
han rebut  indemnitzacions del Govern català  
per haver patit presó durant la guerra o la dictadura  
per haver lluitat per la democràcia i pels drets nacionals 
de Catalunya. Ells i elles, 
o en alguns casos les seves 
famílies, han rebut ara  
un diploma  
de reconeixement,  
un document simbòlic 
que també han lliurat 
França o Andalusia. 
L’acte s’emmarcava 
en el programa  

de 25 homenatges que es faran a tot Catalunya ❧

Un grup  
d’homenatjats, 
acompanyats 
d’algunes 
autoritats  
com l’alcalde  
del Prat. 
A sota, el teatre 
Kaddish va 
representar 
una selecció 
d’escenes de 
“En un barquito 
de vela”, història 
sobre la batalla 
de l’Ebre. 

La historiadora Gemma 
Tribó va oferir una 
conferència sobre  
la repressió franquista 
al Baix Llobregat

REPREssió A lA ComARCA
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Joves.Prat: una realitat

M’

Me ha hecho mucha ilusión la cantidad de jóvenes que participaron en la campaña lanzada por el Ayuntamiento 

como punto de partida del Pla Jove, una hoja de ruta que debe servir para ofrecer recursos que tenemos a 

nuestro alcance para que la juventud pueda desarrollarse, elegir y construir con igualdad de oportunidades 

sus proyectos personales y también colectivos. Más de 70 propuestas, de gran creatividad y con mucha cali-

dad, han explicado a través de vídeos, canciones, imágenes, cómic o relatos, sus sueños, sus ideas. 

Jóvenes de la ciudad que nos han querido explicar por qué El Prat forma parte de ellos y ellas, y por qué 

sienten que El Prat es su lugar en el mundo. Estos trabajos son un reflejo de buena parte de nuestra juventud, 

unos chicos y chicas sobre los que se están forjando las bases de nuestra sociedad. Ellos y ellas son muy 

importantes para todo el conjunto de la ciudadanía, y por ello las administraciones debemos velar para que 

tengan los recursos necesarios para crecer.

Hemos inaugurado El Lloro, un nuevo equipamiento que aloja un servicio que quiere orientar, informar y 

asesorar a los chicos y chicas sobre temas tan fundamentales como las opciones académicas, las salidas 

profesionales, información sobre vivienda, salud, etc. Para terminar, reconocer el trabajo y el impulso de la 

Concejalía de Juventud en este proceso y dar las gracias a todos estos y estas jóvenes que participan y que 

serán la imagen de la campaña “Joves.prat”.

Los y las jóvenes  

son importantes como 

generadores de vida social, 

de nuevas formas de ver  

las cosas, como sabia nueva 

que regenera el mundo,  

y por lo que reperesentan 

para nuestro futuro.

El jovent és important  

com a generador  

de vida social, de noves 

formes de veure  

les coses, com a saba  

nova que regenera  

el món, i pel que representa 

per al nostre futur.

ha fet molta il·lusió veure la quantitat de joves que han participat en la campanya llançada per l’Ajuntament 

com a punt de partida del Pla Jove, un full de ruta que ha de servir per oferir al jovent els recursos perquè pu-

gui desenvolupar-se, escollir i construir amb igualtat d’oportunitats els seus projectes personals i col·lectius. 

Alguns joves de la ciutat ens han volgut explicar per què el Prat forma part d’ells i per què senten que el Prat 

és el seu lloc al món. Més de 70 propostes de gran creativitat i de molta qualitat els han permès explicar -per 

mitjà de vídeos, cançons, imatges, còmics o relats- els seus somnis, les seves idees. Aquests treballs són un 

reflex de bona part del nostre jovent, uns nois i noies sobre els quals s’estan forjant les bases de la nostra 

societat. Ells i elles són molt importants per a tot el conjunt de la ciutadania, i per això les administracions de 

tots els àmbits tenim l’obligació de vetllar perquè tinguin els recursos necessaris per créixer. 

Hem inaugurat El Lloro, un nou equipament que allotja un servei que vol orientar, informar i assessorar els 

nois i noies pel que fa a temes tan fonamentals com les opcions acadèmiques, les sortides professionals,  

informació sobre habitatge, salut, etc. Per acabar, vull reconèixer el treball i l’impuls de la Regidoria de 

Joventut en aquest procés i donar les gràcies a tot aquest jovent que ha participat en la campanya “Joves.

prat” i que en serà la imatge.

Lluís Tejedor 
L’alcalde
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Les 4 claus

[1]
El Pla Jove vol estructurar 

les polítiques de joventut 

per garantir l’accés universal 

del jovent a tots els 

recursos de què disposa.

[2]
Cinc assessories per 

resoldre dubtes: Orientació 

Acadèmica, Habitatge, 

Orientació Personal, Salut  

i sexualitat (SISA) i Ocupació. 

[3]
Presència a Internet amb la 

web www.joves.prat.cat i a 

les xarxes Facebook, Twitter, 

Youtube, Flickr i al bloc 

http://blocjoves.prat.cat.

[4]
El nou servei El Lloro obre  

les seves portes  

a la informació,  

la tecnologia, la participació 

i tot allò que interessi  

als i a les joves del Prat.

El Lloro, el nou 
servei de 

referència per al 
jovent del Prat

El Lloro, el nou equipament de la regido-
ria de Joventut, va obrir les portes el 19 
de febrer passat al número 3 del carrer 
del Mariscal Joffre, al costat del centre 
cultural Torre Muntadas.

Són 300 metres quadrats dedicats a 
serveis integrals per a la joventut en els 
quals les assessories i la dimensió 2.0 
dels seus projectes es posen a la dispo-
sició dels destinataris de l’equipament: 
els i les joves de la ciutat. 

El Lloro ofereix tot un ventall de serveis 
per tal d’informar, orientar i assessorar el 

jovent de 15 a 30 anys (fins a 35 anys en 
temes d’habitatge).

Així, aquest equipament perquè els i 
les joves estiguin “al lloro” esdevé el nou 
espai de referència per a aquesta franja 
de població de la ciutat, tot obrint una 
nova etapa del servei d’informació ju-
venil i del SISA (servei d’assessorament 
sobre sexualitat), fins ara ubicats a 
l’edifici de La Capsa, que ha tancat les 
portes al públic de manera temporal 
per les obres de la línia L9 del metro i 
per reformes. 
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Les fotos  
de la dreta 

mostren 
alguns 

moments 
de la festa 

d’inauguració 
d’El Lloro.

Nous espais, més serveis
El Lloro s’estructura en tres plantes i 
una terrassa. A la planta baixa hi ha el 
Servei d’Informació Juvenil (SIJ), on un 
informador o informadora mira de do-
nar resposta a totes aquelles pregun-
tes que els i les joves formulin, ja siguin 
d’habitatge, cultura, salut, lleure, ocupa-
ció, música... El servei es complementa 
amb quatre equips informàtics amb 

connexió a Internet, a més d’informació 
en format paper. Els serveis oferts pel 
SIJ també es digitalitzen, i per això tota 
la informació es podrà trobar també a 
través de la pàgina web de Joventut 
(www.joves.prat.cat).

Des de Joves.Prat s’és molt conscient 
de la importància de les noves tecno-
logies, i és per això que El Lloro és el 
primer equipament de la ciutat que 

ofereix WiFi gratuït en totes les seves 
instal·lacions. A més, disposa de cinc or-
dinadors portàtils en règim de préstec 
per a fer servir a l’edifici. 

Assessories

A la primera planta se situa la Unitat 
Tècnica de Joventut i el despatx de la 
Regidora de Joventut, a més de l’espai 
per a cinc assessories on rebre orienta-

Foment de la participació

El Lloro té dues sales polivalents amb material 
audiovisual a disposició dels joves. Són un 
espai idoni per desenvolupar un dels pilars 
del Pla Jove: la participació. El Lloro vol 
ser l’espai de referència per a la discussió 
i la presa de decisions sobre els afers que 
afecten el jovent per part de les comissions 
que es vagin generant. També s’hi ofereix 
assessorament per a grups, recursos per  a 
iniciatives, subvencions i formació associativa.

L’alcalde,  
Lluís Tejedor; 

el secretari de 
Joventut de 

la Generalitat, 
Eugeni Villalbí; 
la regidora de 

Joventut, Neus 
Fernández; i el 

tinent d’alcalde  
de Projectes 

Urbans i Obres 
Municipals, 
José García, 

durant l’acte 
d’inauguració.
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ció especialitzada per part de professio-
nals en els següents àmbits: 
[ Orientació personal: donant su-

port a aquelles persones joves que 
estan una mica “perdudes” amb algun 
tema personal.
[ SISA i Salut: respostes a qüestions 

sobre salut i sexualitat
[ Habitatge: oferiment de recursos i 

ajuts per a  l’accés a l’habitatge

[ Orientació acadèmica i pro-
fessional: assessorament sobre les 
opcions de futur
[ Ocupació: facilitar l’accés al mer-

cat laboral  
Aquestes assessories segueixen un 

horari d’atenció al públic i estan adreça-
des a tota persona jove que desitgi 
fer-hi consultes presencialment o per 
correu electrònic ❧

El Pla Jove

El Lloro és la materialització del Pla Jove, 
document estratègic que estructurarà les 
polítiques de Joventut del Prat fins a 2012 
i que desenvolupa tots els recursos que el 
jovent pot necessitar per a l’accés universal 
i normalitzat als múltiples recursos del seu 
entorn, per poder escollir i construir en llibertat 
i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal 
i col·lectiu, tot generant eines per a larecerca de 
solucions per als seus problemes i mancances. 

La regidora 
Neus 
Fernández, 
amb els 10 
guanyadors/es 
del concurs 
“El Prat ets tu, 
explica’ns-ho”, 
que rebran un 
viatge  
a Londres  
by the face.

Concurs

Els 10 guanyadors/es del concurs 
“El Prat ets tu. Explica’ns-ho”, que 
aviat viatjaran un cap de setmana a 
Londres by the face, seran la imatge 
de la nova campanya “Joves.Prat” 
que aviat veurem en banderoles.



Antonio Gallego BurgosFelip-Neri Gordi CanaldaJoan Camps i Boy
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En defensa  
del comerç del Prat
Un dels sectors més perjudicat  
per la greu crisi que patim al Prat, amb  
una taxa d’atur del 16%, dos punts per sobre 
de la mitjana de Catalunya, és el comerç.
El comerç, com la majoria de les PIMES, 
crea llocs de treball, començant per  
l’auto-ocupació, i arrisca el propi patrimoni.
amb la finalitat de potenciar  
el comerç local s’està fent un pla que, 
a partir d’un estudi previ, proposa  
un seguit de mesures a mig i llarg termini.  
El Grup Municipal de CiU ha presentat  
una quinzena de propostes que,  
per manca d’espai, no podem detallar aquí, 
però que sintetitzarem en tres blocs:
1.- aparcament. Proposem que  
tant al pàrquing de Verge de Montserrat, 
que està mig buit, com als que es fan  
a les places Blanes i Catalunya, hi hagi també 
places d’aparcament rotatiu. Cal també ser 
valent i afrontar la posada en marxa de 
zones blaves als eixos comercials com Lleida 
o el conjunt de Verge de Montserrat. No serà 
popular, però facilitarà l’accés als comerços 
i es pot crear algun lloc de treball.
2.- Seguretat. Proposem protegir  
els escossells dels arbres del carrer Lleida 
per fer les voreres més transitables i potenciar 
la tasca de la Policia Local amb càmeres 
de vídeo-vigilància als eixos comercials.
3. Urbanisme. Modificar el PGM per 
tal que als carrers Jaume Casanovas i Ferran 
Puig es puguin fer uns baixos comercials 
i uns habitatges dignes a la part superior, 
desenvolupar el pla d’usos de les masies  
de la zona sud que hi permeti la instal·lació 
de zones lúdiques, cases rurals o restaurants 
per donar cobertura a la zona turística del 
Delta incentivant les visites a la nostra ciutat. 

Si voleu llegir i comentar les nostres 
propostes entreu a www.ciuelprat.cat
Aquest article l’ha escrit el portaveu 
adjunt de CiU, Jordi Gili i Farrés

Endurecer la política 
de inmigración
Escribo este artículo inspirado 
en la reciente polémica de Vic sobre 
cómo gestionar los flujos migratorios. 
Hay que dar la cara, hay que hablar 
sin miedo de los problemas reales, 
y la inmigración es uno de ellos.
Si yo fuera alcalde sí empadronaría 
a todas las personas “sin papeles”.  
Lo contrario es esconder la realidad.  
El padrón municipal es una herramienta  
de primer orden para reconocer  
las mafias, los pisos patera y los fraudes.  
Hay que controlarlo exhaustivamente  
y facilitar sus datos a la Policía Nacional, 
responsable del cumplimiento de 
la Ley de Extranjería. También defiendo 
ultranza que todo ser humano tenga  
derecho a recibir asistencia médica  
y la escolarización obligatoria de los niños. 
además, a diferencia del 
gobierno municipal de ICV-PSC, planteamos 
endurecer los criterios para acceder al resto 
prestaciones públicas no fundamentales.  
No es justa la discriminación positiva.  
No podemos situar a legales e ilegales  
en el mismo plano a la hora de acceder 
a una vivienda de protección oficial, las becas 
comedor o a una plaza de guardería pública. 
Hay que premiar el arraigo y favorecer  
la legalidad. Es una injusticia social  
que ciudadanos que llevamos años pagando 
impuestos en El Prat no tengamos más 
posibilidades de acceder a estas prestaciones 
que un recién llegado, más aún si éste 
entró por la ventana y no por la puerta. 
La política de “papeles para todos” de 
la izquierda nos está llevando a una situación 
insostenible a el largo plazo. Nuestra 
posición es centrada, realista y está en 
consonancia con las medidas que impulsan 
las principales democracias europeas.

Puedes opinar en:
www.antoniogallego.blog.com.es

Habitatge més car
aquests dies, l’aparició  
de males notícies en temes laborals,  
com l’increment sense aturador de l’atur, 
i socials, com ha estat la proposta d’allargar 
la jubilació fins als 67 anys, no deparen 
gaires expectatives positives per a una part 
important de la ciutadania. A aquestes 
notícies ara cal afegir l’aprovació en  
el passat Ple de febrer d’una modificació de 
les normes urbanístiques que afectarà  
el nucli urbà consolidat permetent  
la construcció d’habitatges més petits.
Contràriament al que han fet 
la immensa majoria dels municipis 
metropolitans, l’equip de govern,  
amb els vots favorables de l’oposició 
conservadora, ha aprovat permetre  
als promotors immobiliaris la construcció 
d’habitatges fins al llindar de la legalitat. 
Així, en els llocs on es pot construir 
planta baixa i dos pisos es podrà arribar 
als 40m2 mínims de superfície útil, 
i en cas de planta baixa i tres pisos, 
aquesta podrà acostar-se als 45m2.
amb aquesta mesura  
es pretén desencallar algunes promocions 
immobiliàries de la nostra ciutat, cosa 
que inicialment sembla positiva però  
que té com a contrapartida uns habitatges 
més petits i un encariment del preu.  
És a dir, una modificació que qui  
l’acabarà pagant, malauradament,  
seran els ciutadans que vulguin adquirir  
en règim de propietat el seu habitatge  
i també aquells que optin pel règim de 
lloguer, que pagaran arrendaments més alts.
per aquests motius, el grup 
d’Esquerra hem actuat pensant en  
els interessos col·lectius de present  
i de futur de la  nostra ciutat  
i ens hem oposat a aquesta mesura,  
tal com ja varem fer en la seva  
aprovació inicial, per evitar que els nous 
habitatges siguin més petits i més cars.



Rafael Duarte MolinaJosé García Pérez

portavEUS
dELS grUpS
mUniCipaLS
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L’anti-tripartit
És curiós com s’ha instaurat 
en el llenguatge popular el terme 
“tripartit” com a sinònim de Govern 
de Catalunya. Quan s’utilitza aquest 
terme es fa de manera intencionada 
i moltes vegades amb to pejoratiu.
Les aliances de diversos partits  
per formar govern quan no hi ha majoria 
clara i suficient són freqüents en democràcia: 
al Congrés, al Parlament i en multitud 
d’ajuntaments. L’actual govern  
de la Generalitat no és el primer govern  
de coalició en la política catalana,  
però sí el primer de l’esquerra plural,  
i fa la impressió que determinats poders 
a Catalunya no ho han digerit i s’han 
obstinat en què l’experiència no es reediti.
més sorprenents que la coalició  
que avui governa Catalunya són les aliances 
que es fan en oposició al Govern,  
com ‘’el abrazo de hierro” entre CiU, 
La Vanguardia i TV3, que sembla que 
s’han coordinat en una confrontació 
pertinaç contra l’actuació del Govern, 
en magnifiquen els errors i n’obvien 
i en tergiversen els encerts.
En aquest estrany trio “ 
anti-tripartit”, la posició de CiU és la més 
comprensible. Els mitjans de comunicació  
del Grup Godó (amb La Vanguardia com  
a referent) sempre s’han mostrat molt  
crítics amb el govern de l’esquerra plural. 
Però més estranya resulta la inusitada 
actitud de TV3 i d’altres mitjans de  
la CCRTV, que paguem entre tots.  
És des d’aquesta antena pública  
des d’on es llancen i s’encoratgen vertaderes 
diatribes i proclames polítiques en una acció 
permanent de desgast del Govern català.
d’un govern se n’han d’esperar 
mesures per solucionar els problemes  
i més en aquesta època de crisi persistent, 
però també és bo que conegui  
els seus adversaris i se’n previngui.

Mantenint 
el compromís
El govern de l’Estat continua  
amb el seu compromís de col·laborar  
amb els governs locals per pal·liar  
la crisi amb respostes ràpides i eficaces des 
de la proximitat, i ha convocat un nou  
fons extraordinari amb un doble objectiu, 
d’una banda incrementar la inversió pública 
local tornant a destinar recursos  
per finançar projectes que generin ocupació, 
fomentin el desenvolupament sostenible, 
i que contribueixin a avançar en el camí 
del canvi de model productiu recolzant  
la innovació, i , d’altra banda,  
els ajuntaments poden, també,  
destinar una part del fons  
a finançar despesa corrent  
per a la prestació de serveis socials, 
especialment en l’àmbit de l’atenció 
a les dependències, i educatius.
El fons suposarà per a  
la nostra ciutat una inversió de prop  
de 6,8 milions d’euros, dels quals  
al voltant de 5,5 milions es destinaran  
a actuacions en inversions i una mica més 
d’1,3 a finançar despesa social.  
Pel que fa als projectes concrets, la inversió 
està encaminada a treballar en la línia  
de la mobilitat sostenible i la seguretat vial, 
d’una banda, la accessibilitat, eficiència 
i noves tecnologies en equipaments, 
d’altra, i a l’estalvi i la eficiència energètica 
en el mobiliari i l’enllumenat públic.
a la vegada, el president Montilla 
continua impulsat propostes d’acord  
amb els agents econòmics i socials  
per situar persones i empreses  
en el centre de la preocupació i de l’acció 
política i econòmica. I és que aquestes  
són les prioritats, afrontar la crisis intentant 
evitar més destrucció de llocs de treball  
i posar en joc instruments  
que ajudin a afrontar la difícil situació  
de les administracions locals perquè puguin 
fer costat a la gent amb més dificultats.
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En resposta a  
la demanda ciutadana, els 
galls del projecte artístic 
Gallum Gallum van estar 
exposats diversos dies a 
la pl. de la Vila. Properament
s’exposaran a la terminal T1 
de l’aeroport i, durant 
els mesos de maig i juny, 
estaran a Torre Muntadas.

Els GAlls dE GAllum GAllum,  
A lA Pl. dE lA VilA

L’alcalde, Lluís Tejedor, i la regidora de Serveis Socials,  
Ana Isabel Fernández, van visitar el 18 de febrer  
Juliana Lázaro, nascuda a Garrovillas i veïna del Prat  
des de 1963, amb motiu del seu centenari. Juliana,  
que té cinc fills, viu ara en una residència a l’Hospitalet.

PRATEnCA dE GARRoVillAs CEnTEnÀRiA

El departament de Justícia d ela Generlaitat ha premiat l’Ajuntament  
del Prat per col·laborar en la reinserció de reclusos en règim obert  
a través de la seva incorporació laboral a tasques de manteniment  
d’espais naturals i serveis per al municipi. L’alcalde, Lluís Tejedor,  
i la regidora de Medi Ambient, Alba Bou, van recollir el premi.

PREmi PER lA REinsERCió dE PREsos

La companyia Kamchàtka va fer el primer cap 
de setmana de febrer una actuació teatral al 
carrer sobre la memòria de la immigració.

TEATRE dE CARRER soBRE lA immiGRACió
Tretze agents que es van incorporar a la Policia Local a finals d’estiu  
han accedit oficialment al càrrec en un acte celebrat el 9 de febrer al Saló  
de plens de l’Ajuntament. A la foto, amb la intendenta cap de la Policia Local,  
Teresa Carraso; l’alcalde, Lluís Tejedor; i el tinent d’alcalde de 
Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Transport, Antoni Rodés.

nous AGEnTs A lA PoliCiA loCAl
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i exhibidor pratenc  
de cinema, Fermí 
Marimón, ha estat 
nomenat membre 
honorífic de l’Acadèmia 
del Cinema Català.  
A la foto, Marimón fa 
un discurs durant l’acte 
celebrat a l’edifici de  
la Pedrera, a Barcelona.

FERmÍ mARimón, ACAdÈmiC

250 alumnes van 
assistir el 4 de febrer 

a la 12a Jornada 
d’Orientació Acadèmica 

i Professional, que 
organitza la regidoria 

d’Educació de 
l’Ajuntament i els 

instituts de la ciutat. 

oRiEnTACió ACAdÈmiCA i 
PRoFEssionAl

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha concedit el Segell d’Igualtat d’Oportunitats SIO - Baix Llobregat a l’empresa municipal El Prat 
Comunicació SL, que gestiona mitjans com El Prat Ràdio, la revista municipal “el Prat” o elprat.tv, entre altres. El Consell Comarcal 
ha valorat especialment la utilització i foment de llenguatge inclusiu i no sexista. A la foto, part de l’equip d’El Prat Comunicació.

El PRAT ComuniCACió, PER lA iGuAlTAT HomEs - donEs
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El Carnaval és una de les festa populars 
més importants de la ciutat, on entitats 
i col·lectius són els protagonistes, tant 
en l’organització com en la participació 
en els actes. El Carnaval del Prat, que es 
basa en els pecats capitals, ha tingut en-
guany l’enveja com a protagonista. Du-
rant una setmana, entre el Dijous Gras i 
el Dimecres de Cendra, el Carnaval s’ha 
desenvolupat amb més de 25 activitats 
en diferents espais de la ciutat. 

La truitada popular, festes infantils, les 
rues, el Live karaoke, els balls de Carna-
val, la vetlla de sa majestat Carnestoltes 
i la sardinada popular han estat alguns 
dels actes més destacats.

Xifres d’èxit

Algunes xifres: 2.000 truites, 2.500 parti-
cipants a les comparses de les rues, 300 
persones al karaoke en viu i 2.600 perso-
nes a la sardinada.

En aquesta edició, com a novetat, el 
Carnaval s’ha pogut seguir per les xar-
xes socials d’Internet, eines que enca-
ra estan actives: Facebook, bloc, Flickr, 
Youtube i elprat.tv ❧

www.elprat.tv i http://carnaval.elprat.cat

Petits participants a la rua de dissabte al vespre.

Rues,
truites,
sardines

Unes 2.500 persones
participen a les comparses 

Digue’s  
la teva

Amb l’objectiu 
de millorar els 
diferents aspectes 
del Carnaval de 
cara a anys vinents, 
s’ha obert una 
petita enquesta al 
portal Consensus 
(www.consensus/
elprat) per recollir 
les impressions 
de tots i totes. 
Entra-hi i opina.

Personatges inefables menjant truites.
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Puesta al día de la
ordenanza de civismo
El Pleno municipal aprueba modificaciones  
en la ordenanza de civismo y convivencia ciudadana
de 2003 para adaptarla a los nuevos tiempos

La ordenanza de civismo y convivencia 
ciudadana se aprobó en 2003 tras el 
Pacte pel Civisme, consensuado entre 
Ayuntamiento y entidades. Han pasado 
siete años, algunas realidades sociales 
han cambiado y, además, la ley obliga 
a actualizar la graduación de las san-

ciones, por lo que la ordenanza se ha 
puesto al día. Dichos cambios han sido 
consensuados con los grupos políticos 
de la oposición.
La finalidad de la ordenanza es mejorar 
el civismo en la ciudad a través de la 
explicación y del convencimiento. Para 

ello, el Ayuntamiento prepara diversas 
campañas informativas.

Para aquellas personas que cometan 
conductas incívicas la ordenanza prevé 
diversas sanciones, que ahora incorpo-
ran la posibilidad de reducir el 50% del 
importe de la multa.

Ruidos y residuos

La ordenanza incide especialmente 
en temas como ruidos y residuos. Así, se 
modifican los horarios para hacer obras 
o bricolaje en festivos, se regulan los vo-
lúmenes de los reproductores musicales 
(tanto en viviendas como en vehículos), 
la gestión del reciclaje selectivo de los 
residuos (por ejemplo, no tirar bolsas de 
basura a las papeleras), o la problemáti-
ca de los excrementos y micciones cani-
nas en los espacios públicos ❧

Consulta la nueva ordenanza en el apartado 

Ayuntamiento/ordenanzas, de www.elprat.cat

Se hace una nueva regulación 
de las molestias por ruidos en 
festivos y los volúmenes de 
aparatos de música, tanto en 
viviendas como en vehículos

Ruidos

Se podrá solicitar la mediación 
y la reparación comunitaria 
en aquellas infracciones de 
carácter leve y siempre antes 
de que recaiga sanción

mEdiACión y REPARACión

Hacer ruidos en casa a determinadas horas está prohibido.
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Los orines de los perros, un
problema que hay que atajar

El Ayuntamiento de El Prat se ha pro-
puesto atacar un problema de difícil so-
lución: controlar los lugares públicos en 
los que los perros pueden o no orinar. 
De hecho, prácticamente ningún mu-
nicipio se ha atrevido a afrontar 
este reto hasta ahora, debido a lo 
complicado que resulta modifi-
car ciertas actitudes fuertemen-
te enraizadas, y especialmente 
cuando hay animales de por me-
dio. Pero la dificultad de un pro-
pósito no debe ser excusa para 
no intentarlo.

Las ordenanzas municipales de 
Civismo y Convivencia Ciudada-
na y de Tenencia de Animales de 

Compañía, recientemente reformadas, 
inciden en la necesidad de controlar los 
lugares donde orinan los perros.

Antes de empezar a aplicar sanciones 
a las personas que no cumplan las orde-

nanzas, y consciente de las dificultades 
de controlar a los animales y de la no-
vedad de la normativa, el Ayuntamiento 
ha abierto una etapa previa de informa-
ción. Durante el mes de marzo y hasta 

mediados de abril se desplegará 
una amplia campaña informativa 
para concienciar a las personas 
con perros a su cargo de que de-
ben procurar que sus animales no 
orinen en determinados lugares.

Será a partir de mediados de abril 
cuando la Policía Local comenzará 
a multar a las personas que hagan 
caso omiso a las ordenanzas y no 
procuren que sus animales orinen 
en los lugares permitidos.

El Ayuntamiento de El Prat ha iniciado una campaña informativa sobre la
nueva normativa que prohíbe que los canes hagan pipí en determinados lugares

Limpieza intensiva

El Ayuntamiento dedicará una brigada 
especial a limpiar los orines de los perros, 
especialmente en aceras y fachadas. Esta 
brigada hará un recorrido por la ciudad, al 
estilo de la que limpia los grafitis. Durante 
los próximos tres meses la limpieza será muy 
intensiva, para irse estabilizando más adelante.

Un abuelo 
con su nieto 
rodean una 
esquina 
totalmente 
impregnada 
de orines 
de perros.
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Inconvenientes que
provocan los orines 

[ Los pipís caninos no sólo son 
un problema estético o de malos 
olores, sino sobre todo un problema 
de higiene pública.

[ Los orines degradan el mobiliario urbano
(corroen las bases de las farolas, 
bancos, jardineras y postes metálicos).

[ Querer una ciudad más limpia, 
saludable y agradable es incompatible 
con la proliferación de estas deposiciones.

Acera cubierta 
de orines.  

A la derecha, 
un perro se 

dispone a 
hacer pipí 

en un lugar 
permitido: 
el alcorque 

de un árbol.

Problema de higiene
Se trata de conseguir, con la colabora-
ción de todos y todas, que nuestra ciu-
dad esté más limpia. Los orines de los 
perros no sólo son un problema estético 
o de malos olores, sino que son, por en-
cima de todo, un problema de higiene 
pública, especialmente para los niños 
y niñas que juegan en la calle. Además, 
degradan el mobiliario urbano (corroen 
las bases de las farolas, bancos, jardine-
ras y postes metálicos).

Dónde sí y dónde no
Tal como muestran los gráficos adjun-
tos, hay que evitar que los perros ori-
nen en los parques infantiles, en las 
aceras, en las fachadas, en las ruedas 
de vehículos y en el mobiliario urbano. 
En cambio, sí que pueden orinar en los 
alcorques de los árboles, en las cunetas, 
en los imbornales de las alcantarillas y 
en los correcanes (el Ayuntamiento 
prevé instalar más de estos parques ca-
ninos por la ciudad). 

Campaña informativa
La campaña informativa del Ayunta-
miento cuenta con múltiples soportes. 
Así, se repartirán dípticos en los equi-
pamientos municipales, clínicas vete-
rinarias, tiendas de animales, escuelas 
y a personas que paseen perros por 
la calle. Se colgarán carteles en las co-
munidades de vecinos anunciando las 
fechas en que personal del departa-
mento de Mantenimiento y Servicios 
Urbanos pasará a limpiar los orines 



Carmen Pardo

“Mi perrita se llama Carola. Es 
ya muy mayor, tiene 17 años, y 
está para pocos trotes. Yo pediría 
que hubiese más 
correcanes, porque 
los que hay me 
caen un poco lejos. 
Allí sí que pueden 
orinar, ¿verdad? 
Siempre recojo 
sus excrementos 
con una bolsa.”

Jordi Puig

“Em sembla bé 
l’ordenança, perquè 
entenc que t’enfadis si et 
fan pipi al portal de casa 
o al negoci. Jo tinc la sort 
que la meva gossa sempre 
fa pipi als forats dels 
arbres, però hi ha gossos 
més rebels. El tema del 
pipi és complicat. Crec 
que hi hauria d’haver 
més correcans.”

Daniel Liñán

“Siempre llevo bolsas para recoger 
sus excrementos. El tema de los 
orines es más complicado controlarlo, 
pero la verdad es que mi perro es 
muy obediente y sólo lo hace en 
los arbustos o en los árboles. Lo 
llevo mucho a 
los jardines de 
Francesc Macià, 
pero no a la 
zona infantil.”

de la fachada, y advirtiendo que cada 
limpieza cuesta 25 euros. Se instalarán 
paneles en postes y vallas de publici-
dad. Se enviarán cartas a las personas 
con perros registrados a su nombre. Y 
se harán exhibiciones y talleres cani-
nos en los que se darán consejos para 
ayudar a dueños y dueñas de perros a 
conseguir  que sus animales orinen en 
los lugares adecuados (11 de abril en 
los jardines de Andalusia y 25 de abril 
en jardines de la Pau, de 11 a 13h). ❧

Si se quiere, se puede conseguir

“Quien quiera que su perro orine en lugares permitidos, lo conseguirá. Todo  
es cuestión de voluntad”, asegura Paco Ortiz, presidente del Club d’Agility Baix 
Llobregat de deporte canino, que hará en El Prat talleres destinados a dueños/
as de perros. Con las perras es más fácil, pues no orinan para marcar territorio, 
y también con los cachorros, a los que, dándoles premios, se les puede enseñar 
dónde sí y dónde no orinar. Pero “con la correa, tu tienes el control. Depende 
de ti”, asegura Ortiz. Además, los canes suelen orinar donde otros lo han hecho 
antes, por lo que cuantos más orinen en lugares permitidos, todo será más fácil.



EL prat

22
març 10

El Prat lletraferit: clubs de
lectura per a tots els gustos

L’any 2005 començaven els primers 
clubs de lectura al Prat com una cosa 
més aviat minoritària. Avui hi ha més 
de 200 pratencs i pratenques inscrites 
en algun dels 10 clubs que existeixen 
a la ciutat, i segur que se’n crearan de 

nous, afavorits pel Pla municipal de fo-
ment de la lectura, que vol fer arribar 
a tothom la possibilitat de compartir el 
plaer de llegir.

Lidia Carballo és coordinadora vo-
luntària d’un dels clubs de lectura per 

a gent gran i diu que “és un espai de 
trobada que va molt mes enllà de la 
lectura, al club hi compartim vivències 
i records”.  A partir d’una novel·la inves-
tiguen, per exemple, com era al Prat la 
vida a l’època del relat.

Les intrigues de Donna Leon, la història d’Idelfonso Falcones, l’humor àcid de Nick 
Hornby o clàssics com L’illa del Tresor es llegeixen als clubs de lectura del Prat

membres del club de lectura en anglès “Enjoy reading” parlen sobre el darrer llibre que han llegit, How to be good, de nick Hornby.
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El poeta Òscar Solsona coordina un 
club-taller per a joves amb l’objectiu 
de divertir-se i descobrir el plaer de la 
lectura. S’hi donen eines per aprendre a 
llegir i a educar la mirada. 

Fa poc s’ha creat un club de lectura i 
gastronomia al Centre Cívic Sant Jordi 
- Ribera Baixa, que marida literatura i 
plaer per la gastronomia. 

Es busquen 
dinamitzadors/es

El Pla de foment de la lectura cerca nous 
dinamitzadors/es de clubs de lectura 
per crear una xarxa, i els fa jornades de 
formació un cop l’any. Només calen dos 
ingredients: passió per la lectura i ganes 
de compartir-la  ❧

[ Laura Quinto ]

l’escriptora pratenca Rosa Ribas, al centre, participa en un club de lectura sobre novel·la negra.

Òscar solsona modera el club-taller de lectura per a joves.

[ Avui hi ha més de 200 pratencs  
i pratenques inscrites en algun 
dels 10 clubs de lectura del Prat.

[ A http://pladelecturadelprat.blogspot.
com hi trobareu tota la informació 
sobre els clubs de lectura, o bé a la 
Biblioteca Municipal Antonio Martín.

[ S’està preparant una trobada  
totes les persones del Prat inscrites  
a clubs de lectura. L’escenari serà  
la Barcelona medieval de La Catedral 
del mar d’Idelfonso Falcones.

Dades d’interès
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Ara fa un any que l’Ajuntament del Prat 
es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcal-
desses per l’Energia, una estratègia eu-
ropea per lluitar contra el canvi climàtic 
a escala local.

El Pacte obliga a què, abans de l’any 
2020, el Prat haurà de reduir un 20% les 
emissions de CO

2
, incrementar un 20% 

l’eficiència energètica i que el 20% del 
consum energètic sigui renovable.

Al llarg de l’any 2009 s’ha elaborat el 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 

(PAES), on s’han fixat les principals fonts 
d’emissions de CO

2
 que hi ha al muni-

cipi i es proposen unes 40 accions per 
assolir els objectius del Pacte. Aques-
tes accions van dirigides a potenciar 
l’estalvi i l’eficiència energètica, la mobi-
litat sostenible i la reducció de l’impacte 
ambiental de la gestió dels residus i del 
tractament d’aigües.    

Nova Oficina  
del Canvi Climàtic

En el marc de l’estratègia per complir 
el Pacte s’ha reorientat el contingut del 
Centre d’Informació Ambiental Cases 
d’en Puig (www.casesdenpuig.com), 
que ha d’esdevenir l’Oficina del Canvi 
Climàtic al Prat, amb una programació 
més vinculada als temes d’energia i mo-
bilitat sostenible. Un exemple en són els 
programes de Llars Verdes i de foment 
de la bicicleta ❧

[ Susana Laredo ]

El trànsit, una de les principals fonts de Co
2
. A la foto, l’autovia de Castelldefels al seu pas pel Prat.

El Prat
vol emetre
menys CO

2

Per complir el pacte 
europeu per l’energia

Torna “Més a prop”, 
visites a gent gran 

[ La secció municipal de Serveis 
Socials, juntament amb la Diputació  
i la Creu Roja, tornaran a posar  
en marxa al mes de març el projecte 
“Més a prop”, de visites domiciliàries 
a persones majors de 80 anys que 
no mantenen un contacte amb Serveis 
Socials, per tal d’informar-les  
dels serveis assistencials existents 
al Prat i detectar possibles situacions 
de risc sociosanitari. L’any 2009 
es van visitar 478 persones.]

Exposició de la pratenca 
Cristina Martín

[ Cristina Martín exposarà entre  
el 25 de març i el 25 d’abril,  
al Museu del Prat (Torre Balcells)  
el seu nou projecte artístic,  
Superàvit, format per pintures  
i il·lustracions carregades d’humor 
àcid i irònic que expressen  
les reflexions de l’artista sobre  
com les noves tecnologies i la xarxa 
construeixen la identitat adolescent.]

Paraula de dones

[ El mes de març acull aquest 
projecte de creació musical  
que lidera La Capsa amb dones  
de la ciutat. Dissabte 6, a les 22.30 
h, al Centre Cívic Sant Jordi – 
Ribera Baixa, diverses ciutadanes 
pugen a l’escenari per fer visible 
el seu paper en l’àmbit musical.]
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La ciudad
despide a la
tuneladora

El alcalde Tejedor y el conseller nadal, durante una visita a las obras del túnel del metro en El Prat.

La gran máquina perforadora que ha 
construido el túnel de la línea L9 del me-
tro durante los últimos dos años bajo el 
núcleo urbano de El Prat ya ha finaliza-
do su recorrido por nuestra ciudad.

La tuneladora ya ha alcanzado Mer-
cabarna, tras cruzar el río Llobregat por 
debajo, y hasta el mes de mayo acabará 
el tramo que le queda, de 1,3 Km, hasta 
el Parc Logístic, donde se desmontará.

La Generalitat comenzará próxima-
mente las obras de infraestructura del 
tramo ya excavado. En concreto, los 9,5 
quilómetros que enlazan el aeropuerto 
con la estación de El Prat Nord, donde 

Las obras se centrarán
ahora en la instalación
de la infraestructura y
en acabar las estaciones

se comenzarán los trabajos previos a la 
instalación de la catenaria y un trazado 
en doble vía, a excepción de los últimos 
670 metros de las cocheras, donde se 
harán cuatro vías con capacidad para 
alojar un total de 12 trenes. 

La estación de El Prat Nord y la de Ver-
ge de Montserrat (zona Estruch) serán 
las últimas estaciones que se acabarán 
de construir ❧

[ Luis Rodríguez ]



pUbLiCitat
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Al març, tapes de pollastre  
i de carxofes del Prat

L’Associació Gastronomia i Turisme 
del Prat, constituïda per un grup de 
restauradors/es locals, impulsa la 
campanya “Març, el més de la Gastro-
nomia” per fomentar els productes 
agroalimentaris autòctons (el pollas-
tre pota blava i la carxofa Prat) a tra-
vés de la variada oferta culinària de la 
restauració del Prat. 

La campanya preveu fer les Jornades 
Gastronòmiques, del 4 al 14 de març, i 
el Tasta Tapes, del 18 al 28. En el marc de 
les Jornades, els restaurants participants 
oferiran un menú elaborat amb pollas-
tre i carxofa del Prat. En el Tasta Tapes, 
restaurants i bars presentaran dues ta-
pes elaborades amb aquests productes. 
Tot a un preu molt mòdic. Els establi-
ments participants lluiran a l’entrada un 
adhesiu identificatiu de la campanya, 
que compta amb el suport i maridatge 
de la cervesa Inèdit, de Damm.  

La campanya compta amb el suport 
de l’Ajuntament del Prat, a través de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç, la 
Porta del Delta (www.portadeldelta.cat), 
el Parc Agrari del Baix Llobregat (www.

elcampacasa.com) i el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat (www. 

elbaixllobregat.net) ❧

[ Vicenç Tirado ]

Una tapa 
elaborada 
amb els dos 
ingredients 
protagonistes: 
carxofa  
i pollastre 
del Prat.

Campanya 
amb padrins

Valentina Guisado (Associació 
Criadors Raça Prat), Manuel 
Torres, (Consell Regulador IGP 
Pollastre i Capó del Prat), i Joan 
Ribas, (Cooperativa Agrícola Prat) 
apadrinen aquesta campanya. 

Restaurants locals impulsen la campanya “Març, el mes de la gastronomia” per 
promoure dos productes agroalimentaris pratencs: el pota blava i la carxofa del Prat



Arturo Goni Pallarés, 
represaliat del franquisme

El mes de gener passat es va celebrar, 
al Teatre Modern, un emotiu acte en què 
la Generalitat de Catalunya va fer un 
homenatge públic als expresos polítics  
i als represaliats durant la Guerra Civil  
i el franquisme. Arturo Goni va ser un d’ells. 
Tenia 17 anys quan va esclatar la guerra.  
Va decidir allistar-se voluntàriament en  
les files republicanes i va formar part de  
la “Quinta del chupete”. Ara, l’Arturo té 90 
anys i encara s’emociona i se li humitegen 
els ulls quan recorda els esforços de la seva 
mare per anar a visitar-lo a la presó.  
Em diu que si m’expliqués tot el que ha vist 
i viscut, se’m posaria la pell de gallina.  
Així, sense entrar en massa detalls, 
ens explica algunes de les seves 
intenses vivències d’una guerra 
i d’una llarga dictadura.

“He treballat 
tant que  
no he tingut 
temps de 
tornar-me 
vell”
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On vivia, vostè, quan va esclatar la guerra?
Jo vivia al Prat, on vaig néixer l’any 1919. El meu 
pare era empleat de la Renfe, era l’encarregat 
del pas a nivell conegut popularment com de la 
“Cesárea”, situat on ara hi ha l’estació de trens. 
Érem cinc germans.

Per què va decidir allistar-se voluntària-
ment?
Volia defensar la República, perquè significava 
tenir més llibertat i el reconeixement de Catalun-
ya. Amb 17 anys jo militava a ERC i penso que hi 
havia moltes opcions polítiques que aglutinaven 
gent jove, com les Joventuts Llibertàries...

Va ser pilot d’aviació?
La veritat és vaig fer tot el curs de pilot, però no 
vaig arribar a volar mai.

Què va passar?
Quan vaig arribar al front va sortir una convo-
catòria per ser pilot de l’aviació i molts dels que 
estàvem a les trinxeres ens hi vàrem apuntar. 
D’uns 1.500 nois, només en varen aprovar 200, 
després de passar diversos exàmens i proves i 
d’hores de vol en pràctiques. L’última pràctica 
l’havien de fer a Rússia per aprendre a pilotar 
els avions que aquell país posava a disposició 
de l’exèrcit republicà. Però aquell viatge ja no va 
poder ser possible, perquè les tropes de Franco 
van arribar a l’Ebre.

Quan va acabar la guerra, què li va succeir?
Doncs que em van fer presoner. Jo estava a San 
Javier, a Cartagena, i quan van guanyar la guerra 
van fer presoners molts soldats, especialment els 
aviadors, perquè sabien que havien estat molt 
efectius en el combat i la venjança va ser més 
dura. Jo vaig estar un any a la presó, al penal de 
Cartagena, i en vaig poder sortir gràcies a la in-
tervenció del Dr. Figueras, un metge de l’Hospital 
Militar que va intercedir per mi després de mol-
tes gestions de la meva mare.  

La seva mare venia a veure’l a Cartagena?
Què no fan les mares pels seus fills! La mare 
feia els viatges des del Prat fins a Cartagena 
per poder veure’m durant 10 minuts, que era el 
temps que ens donaven per parlar, sempre amb 
un guàrdia civil al costat que ens controlava. Va 
poder venir dues vegades.  

Un dels seus germans també es va allistar, oi?
Sí, el meu germà Manel, que ara també ha rebut 
l’homenatge. Ell va estar dos anys presoner, fent 
les obres del ferrocarril.

Vostè devia passar molta por, oi?
Sí, molta! Si jo expliqués tot el que he vist... hi 
va haver moltes penes de mort, vaig veure morir 
molta gent.  

Conserva documentació de l’època?
Uns certificats de proves mèdiques i poca cosa 
més, perquè una de les primeres coses que es va 
fer abans de caure presoners va ser cremar tota 
la documentació, perquè no hi hagués constàn-
cia dels càrrecs dels oficials, per evitar les dures 
represàlies en les penes imposades pel règim de 
Franco. Aquesta falta de documentació ha im-
pedit que jo pogués cobrar la pensió que es va 
reconèixer als soldats republicans un cop instau-
rada la democràcia.

Hi havia més aviadors del Prat i vostè els 
coneixia. Qui eren?
Sí, el Josep Brufau i jo érem molt amics. Era ca-
pità i va abatre 6 avions enemics. Al final fa ser 
abatut ell a Cartagena. Era un home molt valent. 
Penso que va preferir que l’abatessin que no pas 
anar a la presó. També hi havia en Capellades, 
que no era pilot sinó un mecànic de La Seda que 
durant la guerra portava la correspondència de 
Barcelona a San Javier i Albacete en avions que 
volaven de nit perquè no els fessin caure.

I quan va tornar al Prat, què va fer?
Em van allistar per fer el servei militar a l’exèrcit de 
Franco. Vaig estar 44 mesos a Puigcerdà, i a sobre 
em tocava lluitar contra els maquis! Total, que en-
tre la guerra i la mili vaig estar 7 anys de soldat.

Quan va poder tornar a la vida civil?
Després d’aquests 7 anys vaig tornar al Prat i 
vaig posar-me a treballar. He fet de tot. He tre-
ballat tant que no he tingut temps de tornar-me 
vell! He treballat fent el pont de la via del tren i 
a la Paperera; després, de cobrador d’autobusos 
durant 24 anys i, finalment, encara vaig fer de 
taxista 25 anys. 

Què li va semblar l’homenatge que els 
van fer al Prat?
Va ser un reconeixement emotiu i un record de 
tot el que vàrem passar, però molts dels que va-
ren viure la guerra i la dictadura ja no hi eren. 

Està tranquil després d’aquesta vida tan 
intensa?
Sí, m’he casat i he tingut un fill i una filla, perquè 
malgrat tot, la vida havia de continuar ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“Va ser un 
reconeixement emotiu 
i un record de tot el 
que vàrem passar, però 
molts dels que varen 
viure la guerra i la
dictadura ja no hi eren.”

“Aquesta falta de 
documentació ha 
impedit que jo pogués 
cobrar la pensió que 
es va reconèixer als 
soldats republicans 
un cop instaurada 
la democràcia.”

“Volia defensar la 
República, perquè 
significava tenir 
més llibertat i el 
reconeixement de 
Catalunya. Amb 17 
anys jo militava a ERC”



Beneficios
de la ley
de barrios

Plaza de la Amistat, en sant Cosme.

El Centre Esplai, ubicado en Sant Cosme, 
acogió el 20 de enero la jornada “Los 
Planes de Barrios como instrumento de 
desarrollo económico de la ciudad”. El 
Ayuntamiento, en colaboración con la 
Generalitat, está ejecutando el Proyecto 
de Intervención Integral en el Barrio de 
Sant Cosme, adscrito a la Ley de Barrios.

La jornada, organizada por el Plan de 
Actuación de Sant Cosme y el Área de 
Promoción Económica y Comercio, sir-
vió para intercambiar experiencias entre 
ciudades que han desarrollado Planes 
de Barrio. El objetivo era profundizar en 
las estrategias para generar desarrollo 

Una jornada analiza los
impactos socioeconómicos
de la intervención integral
en determinados barrios

económico y comercial en los barrios, a 
fin de garantizar su integración social y 
económica en el conjunto de la ciudad. 

En la jornada se presentaron las expe-
riencias de diversas ciudades y se de-
batió el impacto de las intervenciones 

más allá del barrio, la continuidad una 
vez éstas han acabado y el papel del 
comercio y la empresa en el desarrollo 
socioeconómico de los barrios ❧

[ Elvira Aceves ]
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Més oportunitats
per fer esport

L’oferta local d’equipaments esportius, 
formada pels quatre complexos esportius 
municipals (Estruch, Sagnier, Fondo d’en 
Peixo i Julio Méndez) i altres instal·lacions 
esportives, s’ha ampliat amb l’Esplai Es-
port i Salut, de la Fundació Catalana de 
l’Esplai, situat a Sant Cosme.

Cinquè equipament

Amb aquesta incorporació es comple-
menta l’oferta local d’equipaments 
esportius amb un cinquè centre, que 
facilita l’accés immediat a totes les se-
ves activitats. Convé recordar, però, que 
l’Esplai Esport i Salut no és municipal 
i, per tant, no hi són vàlids els abona-
ments de la regidoria d’Esports per als 
altres complexos.

El centre compta amb piscina clima–
titzada i tres sales per a la pràctica 
d’exercicis cardiovasculars.

Clientela diversa

El centre, que aviat farà un any que fun-
ciona, ha esdevingut una referència per 
a la pràctica esportiva al barri, al muni-
cipi i fins i tot més enllà. Persones que 
treballen en els polígons que envolten 
el Prat, així com personal de l’aeroport, 
aprofiten les instal·lacions de l’Esplai 
Esport i Salut per fer esport al migdia o 
quan acaben la jornada laboral ❧

[ José David Muñoz ]

Vídeo a www.elprat.tv

Per saber-ne més...

Trobareu tota la informació sobre 
l’Esplai Esport i Salut a la seva pàgina
web www.esplai.org/esplaiesport/

L’Esplai Esport i Salut s’integra  
a l’oferta local de centres esportius

Aspecte  
de les 
diverses 
instal·lacions  
i serveis  
de l’Esplai 
Esport  
i Salut.
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La piscina del Complex Esportiu Municipal Fondo d’en 
Peixo continua, com en els vells temps, sent la seu de 
diverses competicions. Aquesta vegada, els més petits 
prenien part en el Campionat del Baix Llobregat.

nATACió
L’autèntica revelació de l’esport pratenc està sent el conjunt
del Club Bàsquet Prat Senior 1. Debutant a la Primera Categoria,
l’equip entrenat per Chus Fernández és el líder de la competició
tancant una primera meitat del campionat amb registres rècord.

CB PRAT sEnioR 1

Les instal·lacions del CEM Sagnier van ser la seu d’una nova 
edició de la Copa d’Slalom per a paralítics cerebrals.

slAlom
Els conjunts de la base de la Unificación Prat, 
l’aleví i el benjamí, continuen amb èxit la seva 
participació a les diferents competicions.

uniFiCACión PRAT AlEVÍ
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El 19 de març se celebrarà, al Teatre Modern,  
la 24ena edició de la Nit de l’Esport, en què s’esculliran 
els i les millors esportistes locals del 2009.

niT dE l’EsPoRT
L’equip juvenil de Lliga Nacional de l’Associació Esportiva 
Prat ha tancat la primera volta de la temporada amb 
registres que conviden a la tranquil·litat per la permanència 
i a un cert optimisme de cara a metes més altes.

JuVEnil AE PRAT

José David 
Domínguez  
i la marxadora 
lituana Brigitta 
Virbalite van 
guanyar la 35a edició 
del Gran Premi de 
Marxa Ciutat del 
Prat. Paral·lelament 
es va disputar  
el Campionat de 
Catalunya de Marxa, 
que van tornar a 
coronar Jesús Ángel 
García Bragado  
i Raquel González
com a millors 
marxadors  
del panorama  
català. Consulteu  
les classificacions  
a www.elprat.cat. 
Vídeo a  
www.elprat.tv

mARXA ATlÈTiCA



pUbLiCitat
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CinEma Capri

The road (La carretera)
[ Direcció: John Hillcoat
[ Guió: Joe Penhall a partir d’una novel·la  
de Cormac McCarthy
[ Muntatge: John Gregory
[ Fotografia: Javier Aguirresarrobe
[ Música: Nick Cave, Warren Ellis
[ Intèrprets: Viggo Mortensen, Kodi 
Smith-McPhee, Charlize Teron, Guy 
Pearce, Robert Duvall, Garret Dillahunt

Carretera de l’infern
La flama de la humanitat és dèbil?

En un món apocalíptic, un pare i un fill 
supervivents de l’hecatombe que ha 
condemnat a mort el planeta Terra pro-
ven d’arribar al mar a la recerca d’alguna 
esperança de vida.

La millor de l’any?

En un any en què la collita cinemato-
gràfica americana no ha destacat per 
la seva gran qualitat, The road s’ha em-
portat el reconeixement de la crítica de 
mig món i hi ha qui ha gosat qualificar-
la com la millor de l’any. Paradoxalment, 
la proximitat dels Oscar evidencia, un 
cop més,  l’arbitrarietat i la injustícia 
d’aquests premis. The road ha quedat 
fora de les nominacions, tot i que podia 
haver competit amb prou mèrits en més 
d’una categoria. Sempre ens queda el 
tòpic –cert– de recordar que noms com 
el d’Orson Welles tampoc van ser reco-
neguts per l’Acadèmia. 
Partint de la fosca novel·la The Road, de 
Cormac McCarthy (autor també de No 
es país para viejos), adaptada pel guio-

nista televisiu Joe Penhall, el poc expe-
rimentat director John Hillcoat sorprèn 
amb una magnífica posada en escena, 
sense concessions a la comercialitat 
fàcil (a l’estil de Soy leyenda) que ens 
enganxa a la butaca des del primer fo-
tograma, amb una atmosfera pertorba-
dora i inquietat, no apta per a esperits 
sensibles. Bona part d’aquest èxit es 
deu a l’espectacular fotografia de Ja-
vier Aguirresarobe, que ha firmat, entre 
d’altres, els millors treballs d’Amenábar 
i Almodóvar.

Els actors, sublims

I tot plegat no hauria estat possible 
sense un immens Viggo Mortensen i el 
joveníssim Kodi Smith-McPhee, junts 
exemplificant una gran història d’amor 
enmig de l’horror més intens. La resta 
del brillant repartiment és a l’alçada del 
conjunt, irreconeixibles la major part da-
rrere d’unes grans caracteritzacions ❧

[ Marga Gómez ]

Mil soles 
espléndidos

[ Khaled Hosseini 
[ Ediciones Salamandra
[ Barcelona, 2009
[ www.khaledhosseini.com/

algú del 
prat  
et recomana  
un llibre

“Esta novela narra las vivencias 
de Mariam, hija ilegítima de  
un rico de Herat, y Laila, hija  
de un profesor universitario  
de Kabul. Cuenta cómo piensan, 
y cómo sienten, estas dos 
mujeres durante  
los últimos 30 años, en un país 
lleno de cambios políticos  
y económicos como Afganistán. 
Las adversidades les llevan  
a forjar una relación de amistad, 
de madre e hija, para afrontar 
las duras circunstancias  
de las cuales sacaran fuerzas 
para superar el miedo.”  ❧

[ Chelo Castillejo, 
moderadora del Club de Lectura  

Fácil de la Biblioteca Antonio Martín ]
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Falta anunci

Fem el pas cap a hàbits saludables, aquest 
és l’ eslògan del Programa d’Activitat Sa-
ludable (PAS) del departament de Salut 
Pública i Consum de l’Ajuntament, que 
es desenvoluparà durant el 2010.

El PAS proposa l’alimentació equilibra-
da, l’activitat física i altres hàbits saluda-
bles com una sexualitat sana i segura o 
evitar l’abús de l’alcohol i el consum de 
drogues. El Prat s’ha afegit al PAFES (Pla 
d’Activitat Física, Esport i Salut) –www.

pafes.cat–, de la Generalitat, en què 
participen professionals de la salut dels 
centres d’atenció primària (CAP) i per-
sonal tècnic dels complexos esportius 
municipals (CEM). El PAFES es concreta 
en aquests tres aspectes:
[ Consells generals. Als CAP ens 

donaran consells generals per millo-
rar la salut, centrats en l’activitat física 
i comptant amb un catàleg editat per 
l’Ajuntament que mostra les possibilitat 
que ofereix El Prat per fer esport.
[ Programa assessorat. Quan ho 

estimi oportú, el metge ens recomanarà 
caminar. S’han dissenyat rutes a peu pel 
municipi, d’entre dos i tres quilòmetres, 
per escollir la que ens vagi millor. Hi ha 
tres rutes urbanes, amb sortida i arriba-
da als tres CAP del Prat, i dues externes 
(camí de la platja i parc del riu).
[ Programa supervisat. Preveu la 

iniciació en l’activitat física de persones 

que hagin de fer una activitat supervisa-
da: sedentàries, amb factors de risc (car-
diovasculars, diabetis..), d’edat avança-
da, etc. El programa, que es farà als CEM, 
estarà dirigit per tècnics esportius i amb 
supervisió mèdica ❧

Caminar, una de les millors i més fàcils maneres de fer salut.

Al Prat 
FEM EL PAS
cap a
hàbits
saludables
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Los Desterrados

[ Centre Cívic Sant 
Jordi - Ribera Baixa
[ C. Dolores Ibárruri, 45
[ www.losdesterrados.net

F

membres de los desterrados jugant a bloodbowl al Centre Cívic sant Jordi-Ribera Baixa.

Una entitat d’orcs,
elfs i warhammers
“No som una entitat de rol exactament, el que fem és divertir-nos  
amb jocs d’estratègia”, expliquen Los Desterrados

Aquesta entitat, amb el nom tan inquie-
tant de Los Desterrados, es va formar per 
jugar a tres jocs principalment: wargames 
(jocs de guerra), jocs d’estratègia i blood-
bowl (bola de sang). Aquest darrer es juga 
en un tauler on hi ha un camp de rugby 
ambientat en un món poblat per races 
fantàstiques com els nans, els goblins, els 
elfs o els orcs, a més dels humans.

S’organitzen diversos tornejos i lligues. 
Si entreu a la web www.lbnweb.com 
podreu veure els equips que hi partici-
pen i com van les puntuacions. És molt 
divertit perquè hi ha equips com el Real 
Morid, el Levante Las Tumbas o l’Orcón 
de Santa de Fe (pobres àrbitres). 

Un dels principals tornejos és l’ano–
menat SkullCup. Hi participen més de 80 
persones d’Espanya, Itàlia, França i altres 
països europeus. Fa tres anys es va jugar 
el mundial al Prat i va ser tot un èxit. Una 
altra cita on no falten mai és al cam-
pionat que es fa a València, l’anomenat 
Dreamteams. També es fan tornejos al 
Nadal i a l’estiu amb un promig d’unes 
30 persones inscrites. 

A primera vista sembla que aquests 
jocs siguin complicats, però asseguren 
que són fàcils i que es pot aprendre rà-
pid. Només cal tenir un mínim coneixe-
ment de les regles i del tipus i habilitats 
de cadascuna de les races.  El més im-

portant d’aquests jocs és que fan pensar, 
fan rutllar la creativitat i la imaginació. 

Vols fer una partida? 

De petit llegies “Tria la teva aventura”? 
Ets dels que llegeixen un llibre i pensen 
que tu haguessis fet un final diferent? 
T’agrada descobrir un nou món fantàs-
tic? T’agraden les miniatures, els llibres 
d’història i les pel•lícules del Senyor dels 
Anells? Los Desterrados t’estan esperant 
al centre cívic i t’ajudaran a endinsar-te 
en aquest món tan curiós i divertit, i per 
què no dir-ho, una mica “friki”  ❧

[ Elena Asensio ]

a més de cinc anys 
que un grup  
de joves es reuneix 
al Centre Cívic Sant 
Jordi -Ribera Baixa 
per practicar  
les seves habilitats 
en estratègia, 
imaginació i diversió. 
Són Los Desterrados. 
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