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Una platja per a tot: diversió  
i natura, descans i activitat…
La platja del Prat ja està preparada per afrontar la nova temporada de bany
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Centre intermodal. 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat ha licitat les obres del centre intermodal 
del Baix Llobregat, que estarà enllestit el 2013. A part de 
l’AVE, hi confluiran el metro (línies L9, L2 i L1), els trens 
regionals i de rodalia (que augmentaran en servei per 
cobrir la demanada cap a l’aeroport), diverses línies 
d’autobús i parades de taxi. També comptarà amb un 
aparcament per a 800 vehicles i 80 bicicletes. Aquest 
serà un dels tres grans 
centres intermodals 
metropolitans, a més 
dels de la Sagrera i 
de Sants, a Barcelona. 
El centre intermodal 
serà un gran pol 
d’atracció d’activitat 
social i econòmica 
i un punt de nova centralitat urbana, i s’integrarà 
en el projecte urbanístic de l’Eixample Nord  ❧

La construcció 
accelerarà el projecte 
de prolongació de la 
línia L1 del metro des de 
l’Hospital de Bellvitge

LíniA L1 dE mEtro

El centre 
s’edificarà 

sobre 
les vies 

soterrades 
i serà un 

edifici 
singular.
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El Festival de Músiques 
del Món Esperanzah! es tornarà a celebrar al parc Nou, 
sota el lema “Un altre Festival és possible, un altre món 
és possible”. Els dies 25, 26 i 27 de juny les músiques, les 
danses, la gastronomia, el teatre o la reflexió al voltant 
de com aconseguir canviar allò que fa d’aquest món 
un lloc injust, insolidari i insostenible, es donaran cita 
en un festival que l’any passat va deixar un gran sabor 
de boca entre assistents i participants. Aquesta segona 
edició se centrarà en 
el futbol com a eina de 
transformació social, 
tot coincidint amb el 
Mundial de Sudàfrica. 
Alguns dels artistes 
que hi participaran 
són Ojos de Brujo i 
Pedro Guerra. Trobareu 
tota la informació 
a www.esperanzah.cat ❧

Aspecte  
de la primera 
edició  
del festival, 
celebrada  
l’any passat, 
també  
al parc Nou  
del Prat.  
A sota,   
cartell de la 
segona edició 
del festival 
Esperanzah!

Cada entrada (25 € 
prevenda en línia, 45 € 
en taquilla) destinarà 
2 € a causes socials,
ambientals i humanitàries

EntrAdES SoLidàriES





el prat

7
juny 10

La nostra platja

T

Tenemos unas ganas locas de que salga el sol, de ponernos una ropa más colorida, de tumbarnos en la arena 

como lagartos... Ha sido un invierno, climatológicamente, muy pesado; somos mediterráneos y no estamos 

habituados a que llueva un día sí y otro también, a cielos grises y a la falta de sol. 

Desgraciadamente, no ha sido sólo el cielo, el que ha sido gris: el momento social que nos toca vivir no tiene mu-

chas pinceladas de color, ya que la crisis económica mundial nos afecta a todos y a todas de una manera u otra. 

No se trata de esconder la cabeza bajo el ala, debemos afrontar la situación personal y social, con racionalidad y 

eficiencia, y lo que no debemos hacer nunca es caer en el pesimismo, que nos paraliza y nos hunde. 

En El Prat, tenemos un entorno magnífico que nos puede ayudar a animarnos, a olvidar problemas, a desconectar 

de lo que nos abruma. Un paseo a pie o en bici por el camino de la playa, una mañana al sol disfrutando de la 

arena y de la excelente calidad del agua, un partido de voleibol, una cervecita con buena música en los chirin-

guitos, un paseo por la pineda. Ciertamente, los problemas no se solucionan sólo de esta manera, pero sí que 

nuestro entorno nos puede ayudar a afrontarlos con otro ánimo y otra visión más positiva. 

Este verano, la playa puede tener una función terapéutica excepcional. Utilicémosla y que cada uno decida la 

actividad, el lugar y la hora que le gusta más para disfrutarla, ya que es la nuestra.

Este verano, la playa 

puede tener una función 

terapéutica excepcional. 

Utilicémosla y que cada 

uno decida la actividad, 

el lugar y la hora que 

le gusta más para disfrutarla,

ya que es la nuestra

Aquest estiu, la platja  

pot tenir una funció 

terapèutica excepcional. 

Fem-la servir, i que cadascú 

decideixi l’activitat,  

el lloc i l’hora que li agrada 

més per gaudir-ne, 

que és la nostra

enim unes ganes boges que surti el sol, de posar color a la nostra indumentària, de tirar-nos a la sorra com 

llangardaixos... Ha estat un hivern, climatològicament, molt pesat; som mediterranis i no estem habituats a 

pluja un dia sí i l’altre també, a cels grisos i a la manca de sol. 

Malauradament, no ha estat només el cel, el que ha estat gris: el moment social que ens toca viure no té gai-

res pinzellades de color, perquè la crisi econòmica mundial ens afecta a tots i totes d’una manera o altra. No 

es tracta d’amagar el cap sota l’ala, hem d’afrontar la situació personal i social, amb racionalitat i eficiència, 

i el que no hem de fer mai és caure en el pessimisme, que ens paralitza i ens enfonsa. 

Al Prat, tenim un entorn magnífic que ens pot ajudar a tenir més ànims, a oblidar problemes, a desconnectar 

del que ens aclapara. Una passejada a peu o bici pel camí de la platja, un matí al sol gaudint de la sorra i de 

l’excel·lent qualitat de l’aigua, un partit de vòlei, una cerveseta amb bona música als xiringuitos, una passejada 

per la pineda. Certament, els problemes no se solucionen només d’aquesta manera, però sí que el nostre entorn 

ens pot ajudar a afrontar-los amb un altre ànim i una altra visió més positiva.

Aquest estiu, la platja pot tenir una funció terapèutica excepcional. Fem-la servir, i que cadascú decideixi 

l’activitat, el lloc i l’hora que li agrada més per gaudir-ne, que és la nostra.

Lluís Tejedor 
L’alcalde
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Aspecte de la platja del Prat a principis del mes de maig, encara aviat per banyar-se.

La platja del Prat, a punt  
per a la nova temporada

La platja del Prat ja està preparada 
per a una nova temporada de bany i 
d’activitats a l’aire lliure. La nostra platja, 
admirada arreu de l’àrea metropolitana 
pel seu magnífic equilibri entre lleure i 
natura, s’està consolidant any rere any 
com un dels indrets preferits per la ciu-
tadania per passar-hi bones estones. 

Com demostren les analítiques que 
des de fa uns anys realitza l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, la qualitat de l’aigua 
de la platja del Prat és excel·lent. I pel 
que fa a la sorra, tant la qualitat com la 
quantitat estan garantides. Així, a mitjan 
abril es van fer les tasques de llaurat de 
la sorra per part de la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’airejar-la i 
desinfectar-la tot exposant-la al sol. 

A més, durant el mes de juny es farà 
l’aportació anual de sorra per part de 
l’Autoritat Portuària de Barcelona. La 
quantitat abocada serà similar a la de 
l’any passat, uns 100.000 metres cú-

bics, després que els temporals hiver-
nals hagin provocat una nova regres-
sió del litoral, per bé que menor que 
les d’anys anteriors.

La sorra aportada, com cada any, serà 
de bona qualitat i del mateix tipus que 
l’arena pròpia de la nostra platja, ja que 
procedeix de Port Ginesta.

Més xiringuitos

Si l’any passat hi havia dues guingue-
tes o xiringuitos, enguany n’hi haurà 
tres. El Calamar canvia la seva ubica-
ció i enguany estarà situat proper a 
l’inici del passeig marítim. I els altres 
dos xiringuitos, situats en la ubicació 
habitual, canvien de nom: on hi havia 
el Calamar hi haurà El Xiringo del Prat i 
l’antic Sugar és ara El Maravillas.

La sorra garantida en qualitat i en quantitat, els xiringuitos oberts i tots els serveis 
preparats: aquest estiu, la platja del Prat és la nostra platja al món

Llibret informatiu

A les quatre pàgines centrals 
d’aquesta revista trobareu  
un llibret amb tota la informació  
útil sobre la platja del Prat  
de cara a la temporada de bany 
d’aquesta primavera i estiu. 
Guardeu-lo per poder-lo 
consultar, us serà molt pràctic.
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Obres després de l’estiu

Després de l’estiu, i per no interferir amb 
la temporada de bany, està previst l’inici 
de les obres d’urbanització d’una part 
del Parc Litoral, a càrrec d’Aena (Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea). 

Les obres, pressupostades en gaire-
bé 7 milions d’euros i amb un termini 
d’execució de 18 mesos, consistiran en 
la millora de la carretera d’accés a la platja 

des de la darrera rotonda, continuant 
amb el mateix model: calçada per a ve-
hicles, carril bici i camí per a vianants.

També es construirà, en terrenys de 
l’antic càmping Cala Gogó, un aparca-
ment amb capacitat per a 324 vehicles, i es 
farà una renaturalització i ampliació de la 
llacuna de l’Illa, ubicada en aquesta zona. 
Una passera elevada i un mirador ens per-
metran gaudir millor d’aquest espai.

A més està prevista l’edificació d’un 
centre d’informació del Parc Litoral i 
la urbanització de la futura zona on 
s’instal·laran fins a vuit restaurants. 
Aquestes actuacions formen part de les 
mesures compensatòries recollides a la 
Declaració d’Impacte Ambiental relati-
va a l’ampliació de l’Aeroport de Barce-
lona.

Una altra obra prevista és el recreixe-
ment de l’escullera de pedres situada 
davant la zona dels futurs restaurants, 
per evitar la regressió de la costa. 
També està prevista la finalització de 
la construcció de la Casa del Mar, on 
s’instal·larà el club marítim (l’actual 
s’enderrocarà). La Casa del Mar l’està 
construint l’empresa pública de la Ge-
neralitat ATLL (Aigües Ter–Llobregat), 
mentre que l’equipament interior anirà 
a càrrec de l’Ajuntament. La Casa del Mar 
serà la seu de les entitats pratenques re-
lacionades amb el mar i dels serveis mu-
nicipals de gestió de la platja ❧

[ Redacció ]

Vídeos sobre la platja del Prat a www.eprat.tv

Aquest any s’augmenta el número de guinguetes de dues a tres.

màquines de l’àrea metropolitana han llaurat, netejat i airejat la sorra de la platja.

Durant el mes de juny  
es farà l’habitual aportació 
artificial de sorra de bona 
qualitat a la platja

APortACiÓ dE SorrA

Des de l’entrada en servei 
de la Depuradora del Baix 
Llobregat, la qualitat de l’aigua 
de la platja és excel·lent

AiguA d’ExCEL·LEnt quALitAt

Aquest estiu la platja passarà 
de tenir dos a tres guinguetes 
o xiringuitos, per tal  
de millorar aquest servei

méS guinguEtES
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Tard i malament
Finalment, el president del govern 
espanyol s’ha adonat que per superar  
una crisi són necessàries dues coses:  
ser conscient de l’existència del problema 
i posar-hi remei. Però quan per interessos 
electorals o partidistes s’intenta amagar  
el cap sota l’ala, negant l’evidència, 
tot fent propostes populistes com els 400 €
de la renda, el xec bebè o el pla E, el problema 
es fa més gran i la solució més difícil.
el fet és que després de desoir 
durant anys les propostes de tots els partits 
de l’arc parlamentari, del governador 
del Banc d’Espanya, de les institucions 
europees i del món econòmic, ha hagut 
de sentir l’estirada d’orelles del president 
nord-americà, per caure de la figuera.
tot plegat, amb presses,  
tard i de mala manera, ens presenta unes 
mesures en les quals els qui paguen els plats 
trencats són els de sempre: els funcionaris, 
molts dels quals cobren menys de 1.500 €,  
els pensionistes, que sovint tenen feina 
per acabar el mes, les famílies amb 
endarreriments per la llei de dependència,  
les inversions públiques amb lo qual  
es generarà més atur, la supressió del xec 
bebè i una nova retallada als ajuntaments, 
que en general estan entrampats  
fins el coll. I per arrodonir-ho, la pujada  
de l’IVA, que ben segur alentirà el consum.
tot plegat, un panorama  
ben complicat, que ni PSOE ni PP a Madrid  
ni el tripartit a Catalunya solucionaran 
perquè han demostrat que  
els manquen idees i valentia i il·lusió.
En front d’aquest desgavell, l’Artur Mas  
ens dóna un missatge d’esperança  
quan diu: “davant de tanta gent decebuda  
i empipada, en podrem sortir si reflotem  
els valors que sempre han marcat el nostre 
país en moments difícils: esforç, treball, 
iniciativa, creativitat, i fer les coses  
ben fetes”. Aquesta és l’aposta de CiU.

Faltan espacios 
de entretenimiento y ocio
el otro día le preguntaba a 
un grupo de chavales jóvenes su opinión 
sobre El Prat. Su contestación fue “El Prat es 
triste y gris”.  Se quejaban de que nuestro 
eterno alcalde había planificado una ciudad 
dormitorio, un territorio con una clarísima 
carencia de espacios de entretenimiento para 
jóvenes. Lamentaban la falta de espacios de 
ocio, discotecas, bares musicales, multicines... 
Me decían que la Capsa es 
un equipamiento municipal pagado por 
todos para muy pocos. Reconocían que 
no conocían a nadie que hubiera pisado 
El Lloro, supuesto equipamiento para 
jóvenes. También requerían acelerar la 
construcción de los chiringuitos de la 
playa que, según la propaganda municipal, 
tenían que estar listos en el año 2004.
lamentaban la programación 
lúdico-cultural del Teatro ¿Moderno? Las 
actividades programadas son poco atractivas 
y escasamente originales. Me pedían que 
“metiéramos caña” con la Fiesta Mayor ya 
que no les motivaba en absoluto. También 
se quejaban de que el Ayuntamiento 
tuviera abandonado un centro cultural de 
referencia en nuestra ciudad: El Artesano. 
Decían que no sólo se 
preocupaban por “el folclore”. También 
demandaban más aulas de estudio, una 
decidida política para facilitar el acceso 
a una vivienda a un precio asequible, 
reclamaban los “miles” de puestos de 
trabajo que se iban a crear con la ampliación 
del aeropuerto y una mayor oferta de 
cursos en la Escuela Oficial de Idiomas. 
acabó la conversación de 
la siguiente manera: “jubila al Alcalde 
que lleva 28 años en la poltrona. Esta 
ciudad es aburrida. No hemos conocido 
otro alcalde, hay que cambiar…”. 

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

Mesures per  
fer front a la crisi
les possibilitats de prendre 
mesures des de l’administració local que 
ajudin a impulsar, en la mesura del possible, 
l’activitat econòmica ha estat confrontada  
en diverses ocasions. En el debat de 
pressupostos ja se’n va parlar. I poques varen 
ser les  mesures adoptades des de l’equip 
de govern. Però més enllà del pressupost, 
el grup municipal d’ERC en el passat ple 
de maig varem fer noves aportacions que, 
encara que puguin semblar poc importants, 
la suma dels seus efectes tindrien impulsos 
positius en estalvi de temps i recursos.
Una primera proposta consisteix 
en revisar totes les ordenances municipals 
amb l’objectiu de simplificar el procés 
administratiu que ajudi a reduir temps  
i despeses a l’administrat. Simplificar  
els tràmits ajuda a iniciar activitats mentre 
que un procés complicat i farragós en els 
tràmits segur que desincentiva a qualsevol.
aquesta simplificació  
ha d’anar encaminada en dos aspectes.  
El primer seria no demanar, i sembla lògic, 
documents que la pròpia administració  
ha expedit. El segon consisteix en introduir  
la declaració responsable, document en  
el qual l’administrat afirma tenir en regla  
un conjunt de documents que no cal 
presentar però que haurà de fer-ho  
en cas de ser requerit per l’administració. 
aquest segon aspecte implica 
també un canvi de mentalitat important, 
tant en l’administració com en el ciutadà. 
L’incompliment de la declaració responsable 
implicaria dues il·legalitats, no tenir 
els documents exigits i haver enganyat 
a l’administració amb les pertinents 
conseqüències per a l’incomplidor.
Des d’erC creiem que cal 
abordar la revisió amb urgència perquè 
la situació econòmica ho demana. 

http://blocs.esquerra.cat/joancamps
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Crisis 2ª parte
es inevitable una cierta sensación  
de desconcierto al analizar la evolución 
de las respuestas del gobierno frente  
a la crisis económica. Desde un animoso  
y confiado optimismo en la solidez  
y estabilidad de nuestra economía, pasando 
por un intento de políticas expansivas 
para estimular la demanda y combatir 
la desaceleración, hasta llegar a unas 
medidas de ajuste duro cuyo principal 
objetivo es controlar el déficit público.
en este proceso hay dos cosas  
que llaman la atención, por un lado  
la inconsistencia de la política 
gubernamental en un momento en que  
la confianza, tanto en el sistema económico 
y financiero como en las instituciones públicas
que los rigen, es fundamental. Por otro lado, 
hemos asistido a una escenificación de  
un fenómeno de nuestros días, la dictadura 
de los mercados financieros que en una 
economía tan globalizada como la actual 
son capaces de imponer la orientación 
de la actuación de los gobiernos.
en cuanto a las medidas  
de ajuste aprobadas, se ha optado  
por los mecanismos más fáciles  
para combatir el déficit público como  
son los de reducir los gastos en pensiones, 
salarios de empleados públicos, derechos  
de las personas dependientes, ayudas  
al desarrollo, etc., y que no  
se acompaña a esta batería de medidas  
de otras reformas estructurales como  
la modificación del sistema fiscal haciéndolo 
más progresivo, la reforma del sistema 
financiero, los incentivos a la generación 
de empleo en sectores de futuro, etc.
Definitivamente, las cosas  
no pintan bien, la sensación de que estamos 
empezando un ciclo de contracción de  
la economía se extiende, agravado con que 
no parece posible una salida fácil en el corto 
plazo y éstas son malas noticias para todos. 

Es de justicia
el Despliegue de la Ley  
de Dependencia está consiguiendo  
facilitar la vida de muchas personas  
y sus familias, y se está haciendo justicia 
con quienes hasta ahora no habían 
podido disfrutar adecuadamente de  
la solidaridad del estado de bienestar.
los servicios y prestaciones 
universales, que reconoce la ley  
a las personas que padecen los diferentes 
grados de dependencia, son un logro 
histórico, que ha sido posible gracias  
al compromiso con los derechos  
de los ciudadanos del gobierno progresista 
de Jose Luis Rodriguez Zapatero y,  
en Catalunya, al extraordinario impulso 
dado, desde el Govern de la Generalitat, 
por José Montilla, que está haciendo 
un notable esfuerzo presupuestario.
impulsar el bienestar de  
las personas, especialmente de los colectivos 
más necesitados, es hacer políticas  
de progreso, y eso nos diferencia claramente  
de las políticas de la derecha.  
Es un hecho que el despliegue  
de la ley en las comunidades gobernadas 
por el Partido Popular no se desarrolla, 
ni mucho menos, al mismo ritmo.
Desde el ayuntamiento  
de El Prat, a través de los Servicios  
Sociales municipales, ponemos todos  
los recursos a nuestro alcance para  
atender las situaciones de dependencia 
desde un punto de vista integral  
con la tramitación y seguimiento 
personalizado, y también la atención 
específica a los familiares cuidadores.
Creemos con firmeza en  
la consolidación de los derechos 
sociales, y por tanto en la continuidad 
del desarrollo de la ley de dependencia. 
Es cierto que la  situación económica 
actual nos obliga a realizar un esfuerzo, 
pero es de justicia que lo asumamos.
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El Prat compta  
amb un nou  
complex comercial, 
l’Splau, situat al costat  
de l’estadi del RCD 
Espanyol. Tota  
la informació  
a www.splau.com

inAugurAt L’SPLAu

L’alcalde Lluís Tejedor 
i la regidora de Serveis 
Socials, Ana Isabel 
Fernández, han visitat 
dues pratenques  
que han fet  
100 anys:  
Juana Hurtado 
(esquerra)  
i Josefa Martínez.

PrAtEnquES CEntEnàriES

Fins al 20 de juny 
podem visitar  
a Torre Muntadas 
una exposició sobre 
aquest projecte artístic, 
amb audiovisuals, 
música, fotos i material 
documental divers.  
Més informació  
a www.elprat.cat

ExPoSiCiÓ SoBrE  
EL gALLum gALLum

Per segon any, membres de les Ampa (associacions  
de mares i pares d’alumnes) del Prat han participat  
en una sessió de treball, aquesta vegada sobre  
la comunicació com a eina per millorar la participació.

LES AmPA trEBALLEn JuntES
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Un any més, el parc Nou de la nostra ciutat va acollir la multitudinària Festa Esplai,  
organitzada per la Fundació Catalana de l’Esplai i que ofereix múltiples activitats per als infants.

FEStA ESPLAi

Sant Cosme ha “batejat” amb el nom de Paco Candel 
uns jardins del barri, en homenatge a aquest escriptor 
desaparegut autor del llibre “Els altres catalans”.

JArdinS dE PACo CAndEL
Unes 1.600 persones es van aplegar el 7 de maig a la 9ena Cantata  
Ciutat del Prat a l’Equipament Cívic Delta del Llobregat. 
Hi van cantar 510 nens i nenes de 6è de primària.

noVEnA CAntAtA
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El infants ensenyen civisme

moment de la gravació d’un dels vídeos sobre civisme.

El Consell dels Infants del Prat treba-
lla actualment en la difusió entre la 
ciutadania de la nova Ordenança mu-
nicipal de civisme i convivència ciu-
tadana. Entre les activitats que fan en 
destaca l’elaboració de diversos vídeos 
il·lustratius, que penjaran en la seva web 
(http://conselldelsinfants.elprat.cat) 
i al portal municipal www.elprat.cat.

Respectar el descans veïnal evitant el 
soroll a la via pública així com respec-
tar les persones que en fan ús a l’hora 
de practicar jocs són alguns dels temes 
d’aquestes gravacions.

Els vídeos tracten el respecte al mo-
biliari urbà, fent referència als grafits 
i, també, a un altre aspecte de la nova 
normativa: els animals de companyia. 

Així, es mostren les conseqüències de 
deixar-los orinar a les voreres, façanes 
o vehicles o de no recollir-ne els excre-
ments. Els consellers i conselleres ac-
tuen un cop més com a transmissors i 
transmissores de la importància de tenir 
un comportament solidari ❧

[ Marta Pérez ]

El Consell dels Infants del Prat ens dóna “lliçons de civisme” a través de diferents vídeos 

Mostrar respecte per l’espai 
públic i també pels nostres 
conciutadans. Així és  
com es veu el civisme sota
els ulls dels nostres infants

unA CiutAt méS CíViCA

Els representants  
dels infants col·laboren  
amb el govern municipal  
en el projecte de progrés  
i millora de la nostra ciutat

trEBALL trAnSVErSAL
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Con el buen tiempo pasamos más tiem-
po en la calle, salimos de fiesta más no-
ches, circulamos más en moto.

Motos y ciclomotores

El ruido de las motos y ciclomotores, es-
pecialmente durante la noche, origina 
más molestias que otros tipos de vehí-
culos. El ruido no lo provoca tanto el ve-
hículo como la manera de conducirlo y 
el estado del tubo de escape.

La Policía Local hace campañas perió-
dicas de control intensivo de los vehícu-
los para detectar aquellos que superan 
los límites reglamentarios de ruido y 
fomentar la corrección de estas anoma-
lías. Los vehículos que incumplan este 
precepto pueden ser denunciados e, in-
cluso, inmovilizados.

Gritos, cánticos y voces

La Policía Local también controla el rui-
do producido por la concentración de 
personas en la vía pública, especialmen-
te en horario nocturno. Estas molestias 
(gritos, cánticos, conversaciones en voz 
muy alta...) las suelen provocar perso-
nas que se concentran ante los locales 
de ocio nocturno o que se desplazan 
por la ciudad ❧

Control de ruidos nocturnos provocados por concentraciones de personas.

Control 
de ruidos 
nocturnos
Personas y vehículos, 
principales focos sonoros

Convencer
La Policía Local  
de El Prat  
no persigue  
sólo sancionar  
a las personas 
infractoras, 
sino también 
sensibilizarlas  
sobre las molestias 
que sus  
actitudes  
causan entre  
el resto  
de ciudadanos 
y ciudadanas.

Control sonométrico de un ciclomotor.
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Cap dubte sobre sexualitat?

Edifici d’El Lloro, nou equipament municipal al servei de la joventut.

Sembla que la sexualitat ja no és un 
tema tabú. Avui podem pensar en la 
nostra sexualitat com a font de plaer i 
de benestar i com a part important de la 
nostra salut general, i podem expressar 
els nostres dubtes i inquietuds de forma 
més segura i tranquil·la.

El nivell de tolerància respecte a op-
cions diferents és cada dia més alt, per 

bé que encara queda camí per recó-
rrer, com demostra la necessitat de ce-
lebrar el Dia Internacional de l’Orgull 
Lesbià, Gai, Bisexual i Transgènere, el 
proper 28 de juny.

El SISA ofereix atenció sobre tots els as-
pectes de la sexualitat que puguin inte-
ressar o preocupar a les persones joves, 
en un moment clau de la construcció de 

la seva sexualitat, orientació del desig i 
formació de la identitat.
El Servei d’informació sobre sexualitat i an–
ticoncepció ofereix un servei confiden–
cial, sense demanar cita prèvia, els dilluns 
de 16 a 20 h i els divendres de 10 a 14 h ❧

més informació: 

www.joves.prat.cat; sisa@joves.prat.cat

El Servei d’informació sobre sexualitat i anticoncepció, SISA, ubicat a l’edifici 
d’El Lloro, ens aclareix tots els dubtes que puguem tenir sobre aquest tema

El SISA, ubicat a l’edifici 
d’El Lloro, ofereix un servei 
confidencial i no cal demanar 
cita prèvia per rebre atenció

SErVEi ConFidEnCiAL

El SISA atén qualsevol  
aspecte de la sexualitat  
que pugui interessar  
o preocupar les persones joves

AtEnCiÓ A JoVES
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Més hores de Sales d’Estudi

Joves estudiant en una sala d’estudi al Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Una vegada més, en època d’exàmens, 
s’habiliten aules del Centre de Promoció 
Econòmica i Comerç com a Sales d’Estudi.

Enguany, aquest servei municipal arri-
ba amb novetats, fruit d’una consulta a 
400 usuaris/es amb l’objectiu de millo-
rar-ne la qualitat i adaptar-lo a les neces-
sitats dels i les joves estudiants del Prat. 
A partir de les dades obtingudes amb 

aquesta consulta s’han adoptat alguns 
canvis de cara a aquesta edició. 

Més dies i més hores

Una de les principals novetats és que 
l’horari entre setmana s’amplia fins a les 
dues de la matinada. També s’amplia el 
període d’obertura en època d’exàmens 
finals, un període ampli ja que cada uni-

versitat o institut fa els seus exàmens en 
dates diferents.

El Centre Cultural Cèntric, a la pl. de 
Catalunya, també acollirà el servei de les 
Sales d’Estudi. Això permetrà millorar 
més aquest servei, amb horaris encara 
més amplis i més dies d’obertura  ❧

[ Laura Quinto ]

Aules per a l’estudi individual o per a treballs en grup, i amb connexió a Internet

Estaran obertes  
de dilluns a divendres  
de 21 a 2 h i els dissabtes, 
diumenges i festius  
de 10 a 14 i de 16 a 24 h

ELS nouS horAriS

Les Sales d’Estudi  
també obriran  
alguns festius  
com el 24 de maig  
i la tarda del dia 24 de juny

FEStiuS oBErtS
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Retiren plaques 
franquistes

[ L’Ajuntament del Prat ha procedit 
a substituir les 32 plaques amb 
simbologia franquista encara 
existents en façacnes d’edificis 
de protecció oficial a la ciutat. 
Les plaques noves, facilitades per 
l’empresa pública de la Generalitat 
Adigsa, no tenen cap simbologia 
i només fan referència a la 
protecció oficial dels habitatges.]

Segona mostra de serveis 
públics d’emergència

[ Els dies 2, 3 i 4 de juny,  
a la pl. de Pau Casals,  
tindrà lloc la segona mostra  
de serveis públics d’emergència 
(policia local, bombers, 
ambulàncies...). La mostra  
està pensada per donar  
a conèixer aquests serveis  
als infants de 3r i 5è de primària.]

Present i futur 
de l’ocupació

[ El Centre de Promoció Econòmica 
ha acollit una jornada sobre 
el present i futur del treball i 
l’ocupació, amb la presència d’un 
centenar de presones. El catedràtic 
Joan Subirats hi va impartir la 
conferència sobre la importància 
de la formació i l’educació per 
a un nou model productiu més 
competitiu i sostenible.]

Cursos i tallers d’estiu 
múltiples i variats als
centres cívics i culturals

Curs de fotografia, una de les moltes especialitats a què ens podem apuntar.

Cuina, teatre, fotografia, música, ball, 
astronomia, escriptura... Aquestes són 
algunes de les propostes dels centres cí-
vics, El lloro, La Capsa, l’escola d’arts o el 
barri de Sant Cosme per a l’estiu.

Per al jovent hi ha propostes com 
street art, anglès per viatjar, xarxes 

socials, videojóckei, guitarra, tuning 
bike...  Els cursos s’inicien la setmana 
del 28 de juny i es faran durant el ju-
liol. La inscripció es fa del 7 al 23 de 
juny. Més informació a www.elprat.

cat i a les webs dels equipaments, des 
del 2 de juny ❧

El període d’inscripció va del 7 al 23 de juny
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El aparcamiento de camiones ya funciona

Camiones aparcados en el nuevo parking del polígono Pratenc.

El parking para camiones que la empre-
sa municipal Prat Espais ha construido y 
gestiona en el polígono industrial Pra-
tenc ya está en funcionamiento.

Es de alquiler y tienen prioridad de ac-
ceso los transportistas de El Prat. Cuenta 

con servicios de control presencial per-
manente y cámaras de videovigilancia, 
y admite desde grandes trailers hasta 
camiones pequeños.

La demanda ha llevado a Prat Espais 
a acometer la próxima ampliación del 

aparcamiento, que alcanzará en total 
unas 200 plazas.

Los transportistas interesados deben 
dirigirse a Prat Espais, www.pratespais.

com, c. Carretera de la Bunyola, 49, tel. 
933705054 ❧

Situado en el polígono Pratenc, cubre una demanda del sector del transporte en El Prat

Los transportistas de El 
Prat tienen prioridad en 
el acceso a las plazas del 
parking, que es de alquiler

PrioridAd PArA PrAtEnSES

Prat Espais acometerá 
próximamente la ampliación 
del aparcamiento hasta las 
200 plazas de capacidad

PrÓximA AmPLiACiÓn
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Tres años después de su aprobación, la 
Ley de promoción de la autonomía per-
sonal, conocida como “ley de depen-
dencia”, llega ya a 1.037 pratenses.
Se trata de personas con una gran 

dependencia, es decir, los grados 3 y 
2. Beneficiarse de esta ayuda permite 
el acceso a diferentes servicios que se 
determinaron durante la valoración y 
resolución de su expediente.

Cuidados diversos

Se trata de cuidados como una remu-
neración económica, asistencia domi-
ciliaria, teleasistencia o una plaza en 
una residencia o centro de día. Los 
receptores o receptoras de la ayuda 
pueden beneficiarse de uno o más de 

estos servicios en función de su situa-
ción personal.
Actualmente, cuatro trabajadoras 

sociales de la concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento se dedican 

exclusivamente a la gestión de la ley 
de dependencia. Este personal ges-
tiona los servicios que debe recibir 
la persona que se beneficia de la ley, 
una vez la Generalitat ha valorado y 
aprobado su expediente.
En estos momentos, este trámite 

se hace en unos 6 meses, tal y como 
contempla la propia norma. Aunque se 
han tramitado 2.291 solicitudes, toda-
vía quedan pendientes 680. Muchas 
de ellas son expedientes de personas 
con un nivel de dependencia modera-
da, grado 1, que según las previsiones 
del Gobierno español se pondrán en 
marcha a partir del año 2011 ❧

[ Ariadna Castillo ]

La solicitud de ayudas se tramita en la uPASS (c. de ignasi iglesias, 18).

La ley de autonomía personal
llega a un millar de personas
La norma entró en vigor el año 2007 con el objetivo de ofrecer el máximo número 
de servicios a las personas con un cierto grado de dependencia y a sus familias

Dónde solicitar 
la ayuda

Para solicitar las ayudas de la Ley 
de promoción de la autonomía 
personal hay que dirigirse a la 
Unidad de Primera Atención de 
Servicios Sociales (UPASS), situada 
en la calle de Ignasi Iglesias, 18.

Desde su despliegue,  
en el año 2007, la Ley  
de promoción de  
la autonomía personal  
ha llegado a 1.037 pratenses

1.037 PErSonAS BEnECiAdAS

Actualmente las solicitudes 
para acceder a las ayudas  
que prevé la ley  
de dependencia se resuelven  
en poco más de seis meses

6 mESES dE trAmitACiÓn

La concejalía de Servicios 
Sociales cuenta con 4 
trabajadoras sociales dedicadas 
en exclusiva a la gestión 
de los servicios de la ley

4 trABAJAdorAS SoCiALES
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L’Ajuntament subvenciona
15 projectes de cooperació

[ 1. Comitè Català de Solidaritat 
amb els Pobles del Perú. Material 
escolar i neteja personal per a 295 alum-
nes a Piura (Perú). 
[ 2. Asoc. de Educación Popular
Carlos Fonseca Amador. Millora 
d’infraestructures, maquinària i noves 
tecnologies per una escola camperola, a 
S. Francisco Libre (Nicaragua).
[ 3. Fons Català de Coop. al Des-
envolupament. Sostre per a 50 habi-
tatges i millora de collites d’arròs i blat, a 
Kukra Hill (Nicaragua). 
[ 4. ACSUR-Las Segovias. Defensa 
de la justícia i la recuperació de la me-
mòria històrica a El Salvador. 
[ 5. Comitè de Solidaritat amb 
Amèrica Central. Material d’ajuda 

humanitària a Cuba.
[ 6. Aigües del Prat. Gestió i millora 
de l’aigua a Gibara (Cuba). 
[ 7. Cooperació directa de l’Aj. 
del Prat. Informatització dels 14 mu-
nicipis d’Holguín, Cuba.
[ 8. Asoc. Cultural Riebapua. Reforç 
escolar per a alumnes i de puericultura 
per a mares i futures mares a Bioko.
[ 9. Fundació Josep Comaposa-
da (UGT). Integració laboral i sindical 
de joves del Marroc. 
[ 10. Fundació Pau i Solidaritat 
(CCOO). Promoció dels treballadors com 
a agents de democratització, a Algèria. 
[ 11. El Prat amb el Sàhara. Va-
cances en Pau per a infants, aliments i 
plaques solars, al camp de refugiats de 

Tindouf (Algèria)
[ 12. El Prat amb el Sàhara. Un 
àpat al dia per a infants de les escoles 
bressol del camp de Tindouf. 
[ 13. Àfrica Viva. Reconstrucció d’un 
molí de gra per millorar la producció 
agrícola i enfortir el treball de la dona, a 
Tantouga (Burkina Fasso). 
[ 14. Yamuna d’Ajut a la Infàn-
cia. Centre d’acollida per a 130 infants 
i joves sense recursos, orfes o abando-
nats, a Antananarivo (Madagascar). 
[ 15. Prokarde. Remodelació d’un 
centre de treball i allotjament de treba-
lladors/es del bambú, a Filipines. 
[ A part d’aquests projectes, l’Ajuntament 
ha destinat enguany partides d’emer–
gència pels terratrèmols d’Haití i Xile ❧

Aquests projectes de cooperació internacional corresponents a l’any 2010 els 
impulsen diverses entitats de la ciutat integrades a la Comissió El Prat Solidari
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Dar de baja el coche es
fácil, rápido y gratis

un coche abandonado en una calle de El Prat.

Las personas titulares de furgonetas de 
hasta 1.200 kg, turismos, motos y ciclo-
motores que quieran darlos de baja lo 
tienen fácil y gratis. Su abandono en la 

calle puede ser denunciado por la Po-
licía Local.

Para dar de baja un vehículo basta 
con dirigirse a la Oficina de Informa-

Abandonarlo en la calle puede acarrear una denuncia

ción y Atención Ciudadana (OIAC) o a 
las dependencias de la Policía Local, 
cumplimentar un impreso y aportar la 
documentación del automóvil y de la 
persona titular.

La grúa municipal retirará el vehículo 
del lugar de la vía pública donde esté 
estacionado.
La Policía Local gestionará la baja en 
el registro de vehículos de la Dirección 
General de Tráfico (DGT). Y todo ello sin 
ningún coste económico para la perso-
na titular del vehículo  ❧

En la OIAC o en la Policía  
Local se rellena un impreso  
y se aporta la documentación 
del vehículo y de la persona 
titular del mismo

imPrESo y doCumEntACiÓn

La Policía Local  
de El Prat gestiona  
la baja en el registro  
de vehículos de la Dirección 
General de Tráfico

gEStiÓn dE LA BAJA
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El movimiento cooperativo
de El Prat mira al futuro

El Plan de dinamiza-
ción de la economía 
cooperativa de El Prat 
2010 - 2012 ha sido 
consensuado en la 
Mesa de Concertación 
de la economía coo-
perativa, donde han 
participado las coope-
rativas y empresas de 
economía social más 
significativas de El 
Prat, personal técnico 
y profesional del sec-
tor y representantes 
del Área de Promoción 
Económica y Comercio 
del Ayuntamiento.

Desde el Servicio de 
Creación de Empresas 
del Centro de Promo-
ción Económica, el Plan 
dará apoyo técnico a 
la puesta en marcha y 
consolidación de coo-
perativas y sociedades 
anónimas laborales en 
nuestra ciudad. En co-
laboración con Aposta 
(entidad especializada en formación en 
cooperativismo) ha puesto en marcha 
una Aula de Formación en cooperativis-
mo, donde se han impartido diferentes 
seminarios y acciones formativas.

Forum y Festafira

El Forum de la Economía cooperativa 
y social de El Prat, celebrado el 27 de 
mayo, ya se ha consolidado como un 
ámbito de encuentro y de intercambio 
de experiencias entre el sector.

Asimismo, la Festafira del cooperativis-
mo, que el 29 de mayo celebró la tercera 
edición, se ha convertido en un escapa-

rate del dinamismo del movimiento co-
operativo local.

La Fetsafira, que cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento de El Prat, es un pro-
yecto iniciado por las cooperativas pra-
tenses Cooperativa Obrera de Viviendas, 
SCCL y Ecoprat, SCCL, y está abierto al 
conjunto de cooperativas de El Prat.

Se trata de una fiesta abierta a todo el 
mundo y una feria donde sociedades 
cooperativas, entidades e instituciones 
presentan al público en general sus ac-
tividades y sus proyectos de futuro ❧

[ Idoia Espuña ]

Se ha creado el Plan de dinamización de la economía cooperativa de El Prat 2010 - 2012, 
con los objetivos de fortalecer las cooperativas existentes y ayudar a crear otras nuevas

imagen de la Festafira del cooperativismo del año pasado.



Joan Pino
Biòleg i naturalista

Joan Pino és una persona entusiasta 
de la seva feina, apassionat de 
la natura, estudiós de la biodiversitat.  
És un dels biòlegs que coneix més bé  
la riquesa natural del Prat i del delta  
del Llobregat. La celebració  
del Dia de la Biodiversitat,  
el 22 de maig passat,  
és una excusa per conversar 
amb ell, perquè ens expliqui 
com veu el nostre territori. 
Pino és un biòleg de 42 anys nascut  
a Barcelona, però establert al delta  
del Llobregat. És professor d’Ecologia  
a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
forma part de la junta directiva de  
la Institució Catalana d’Història Natural 
i és investigador del CREAF (Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), 
dues entitats vinculades al Prat i que 
tindran la seu a la Granja de la Ricarda. 
En Joan estudia, des de fa molts anys, 
la biodiversitat del nostre delta. 

“La 
biodiversitat 
no és només 
balenes  
i elefants, 
també  
és plantes 
humils  
i papallones”
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Com va començar la teva vinculació amb 
el Prat de Llobregat?
Ve de l’any 1994, quan em tocava fer el servei 
militar i vaig demanar l’objecció de consciència. 
Així vaig venir a parar al Departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament, on vaig trobar dos 
biòlegs, Pau Esteban i Enric de Roa, estudiosos i 
enamorats del seu territori, amb els quals hi va 
haver molt de feeling professional i varem co-
mençar a treballar plegats en diversos estudis 
de la biodiversitat. Per altra banda, el meu avi, 
que era de l’Hospitalet, havia treballat molt a les 
marines del delta, i per aquesta part, també em 
feia il·lusió conèixer aquest entorn.

I concretament, què vas fer?
Vaig fer la meva tesi doctoral sobre l’ecologia de 
poblacions de plantes, i em vaig centrar en la tren-
callada, una planta que, a Catalunya, només es 
troba a la finca de La Ricarda i al delta de l’Ebre.

Són estudis costosos?
No, no ho són gaire, però sí que requereixen 
molt de temps, perquè per extreure conclusions 
fonamentades t’has de basar en un llarg període 
de temps. Aquest és el nostre handicap, perquè  
els gestors i les administracions busquen resul-
tats ràpids i en aquest àmbit no és possible.

També ets autor del sistema d’indicadors 
de la biodiversitat al Prat. Quins són 
aquests indicadors?
És un conjunt d’indicadors que es podrien quali-
ficar de xocants, perquè no es va donar gaire pes 
a les espècies singulars, sovint massa rares per 
a indicar res, sinó que ens vàrem centrar en la 
funcionalitat, en el que anomenem biodiversitat 
funcional.

Ens ho pots explicar una mica més?
Per exemple, la quantitat d’espècies d’ocells 
nidificants al territori és un indicador. Quantes 
més espècies hi ha en un lloc, més bé està la 
biodiversitat. El mateix passa amb les orquídies. 
L’augment d’espècies exòtiques també és un bon 
indicador de la salut de la natura, encara que un 
indicador negatiu. Aquesta manera de mesurar 
significa un canvi de paradigma que alguns na-
turalistes clàssics no veuen gaire clar. 

I què heu aconseguit amb aquestes mesures?
Començar a conèixer l’estat general dels hàbitats. 
És una proposta molt interessant però necessita-
ria més informació i més recursos. Seria fantàstic 
que el Consorci dels Espais Naturals del Delta po-
gués assumir-ho per completar la feina feta. 

I com està el Prat?
Sense cap dubte, el Prat és pioner al delta i a Ca-
talunya en estudis, conservació i divulgació de la 
biodiversitat com a valor primordial. Per una part 
ha millorat molt, perquè l’administració i gran 
part de la ciutadania han fet un gran esforç a 
favor de la conservació. Però les transformacions 
territorials també han dut com a conseqüència 
la pèrdua d’algunes riqueses naturals, com per 
exemple els prats salins del Pas de les Vaques, 
dins de l’aeroport.

La posada en marxa de la depuradora i la 
recuperació d’espais naturals no han con-
tribuït a millorar les coses?
Sí, sens dubte que han millorat, sobretot la plat-
ja i el tram final del riu. Els calaixos de depuració 
de Cal Tet són una gran iniciativa.

I des del CREAF, què voleu fer?
Volem saber com afecten les pressions del terri-
tori metropolità, densament poblat i fortament 
pressionat pel creixement urbanístic, les infraes-
tructures i la freqüentació a la conservació de 
biodiversitat i el delta és un excel·lent laboratori 
per aquest tipus d’estudis.

Hi ha alguna “joia de la corona”?
Sí, la finca de La Ricarda; per la seva innaccessi-
bilitat és un exemple del delta remot, que s’ha 
de preservar.

Però si la gent no pot anar a la natura, 
tampoc en pot gaudir.
S’ha de regular l’ús dels espais. Per exemple, el 
parc Nou és un lloc fantàstic per anar-hi a dinar, 
a jugar..., però Cal Tet no. Qui va a Cal Tet ha 
d’anar-hi amb una mentalitat de respecte per les 
espècies que el conformen. 

Quina és la conseqüència d’una mala re-
gulació dels espais naturals?
Que les espècies més exigents s’extingeixen 
i només queden les generalistes. Això provoca 
la desaparició de les espècies singulars i la uni-
formització dels paisatges, amb la qual cosa els 
espais naturals s’acaben assemblant tots.

Què li diries, a la gent del Prat, per que 
coneguéssin el territori?
L’animaria a sortir amb calçat còmode, amb una 
llibreta, un llapis o una càmera de fotos i que 
faci de naturalista. És una afició molt maca i 
molt barata! ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“A la gent del Prat, 
l’animaria a sortir amb
calçat còmode, amb una
llibreta, un llapis  
o una càmera de fotos
i que faci de naturalista ”

“S’ha de regular l’ús
dels espais. Per exemple,
el parc Nou és un lloc 
fantàstic per anar-hi  
a dinar, a jugar...,  
però Cal Tet no”

“Sense cap dubte,  
el Prat és pioner  
al delta i a Catalunya 
en estudis, conservació 
i divulgació de  
la biodiversitat com 
a valor primordial”
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L’AE Prat rubrica la millor
temporada de la seva història

El primer equip de l’Associació Es-
portiva Prat (www.aeprat.com) ha 
tancat la millor temporada de la seva 
història. La classificació, per primera 
vegada, per la disputa d’una promo-
ció d’ascens a la Segona Divisió B ha 
culminat un any sensacional, en el 
qual afició i equip han anat de la mà.
Tot i començar la temporada com a 

líder, l’AE Prat  va estar bona part del 
campionat entre la quarta i la tercera 
plaça, gairebé sempre en les posicions 
de promoció d’ascens a la Segona B. 
A falta de dues jornades per finalitzar 
la lliga regular, l’equip aconseguia el 
passi a la promoció guanyant el Pre-
mià davant d’un Sagnier entregat, 
amb un miler de persones a les gra-
deries, i una gran festa de celebra-
ció en un esdeveniment històric pel 
futbol del nostre municipi i coronant 
un dels moments més importants de 
l’esport local.

Tafalla, punt i final

Ja a la promoció d’ascens, l’AE Prat 
queia en la primera eliminatòria da-
vant la Peña Sport de Tafalla (Na-
varra). Els navarresos guanyaven al 
Sagnier per 0 gols a 1 i aconseguien 
passar de ronda també sumant una 
victòria al seu camp per 1 gol a 0.

Fins a 200 pratencs i pratenques es 
van desplaçar en autocars i vehicles 
particulars fins a Tafalla per animar 
l’equip en l’últim partit d’una tempo-
rada inoblidable.

Podeu veure diversos vídeos i obtenir 
més informació sobre aquest final de 
temporada a www.elprat.tv ❧

[ José David Muñoz ]

Celebració  
de la 
classificació 
per jugar  
la promoció 
d’ascens,  
al Sagnier.

Lesió de Toni

La lesió del porter de l’AE Prat, 
Toni Texeira, amb un trencament 
dels lligaments creuats davant 
l’Hospitalet, ha estat l’únic punt 
negre de la històrica temporada 
de l’entitat pratenca.

El principal equip pratenc de futbol aconsegueix disputar la promoció d’ascens a 
Segona B. L’eliminació davant el Tafalla posa punt i final a una temporada sensacional
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La platja del Prat i el camí que hi arriba  
van ser l’escenari de la XV  Triatló Ciutat del Prat.  
Van prendre la sortida 473 triatletes,  
rècord de participació en aquesta prova.

triAtLo CiutAt dEL PrAt
Els equips masculins del Prtatenc AA van aconseguir  
segellar la participació en la final del Campionat de Catalunya 
de Clubs després de finalitzar en quarta i sisena posició 
la lliga catalana d’atletisme. Vídeo a www.elprat.tv

LLigA CAtALAnA d’AtLEtiSmE

El Juvenil B de l’Associació Esportiva Prat, entrenat 
per Agustín Vacas, ha aconseguit l’ascens a categoria 
Preferent, havent acabat tercer en el seu grup.

JuVEniL B AE PrAt
El conjunt entrenat per Toni Díaz aconseguia  
l’ascens a Primera Divisió després de culminar  
una temporada en la qual ha marcat més de cent gols.

JuVEniL A uniFiCACiÓn

Flaix esports  Flaix esports



Flaix esports

el prat

33
juny 10

Flaix esports  Flaix esports

El CB Prat Senior 1, format íntegrament per jugadors pratencs,  
va aconseguir l’ascens a Copa Catalunya per segona vegada a la història  
de l’entitat. Els homes entrenats per Chus Fernández van arribar  
a sumar 22 partits seguits sense perdre. Vídeo a www.elprat.tv

CB PrAt SEnior 1

Nedadores i nedadors federats  
de 25 anys en endavant van participar 
a la quarta edició de la Copa Masters, 
organitzada pel Club Natació Prat.  
El participant més veterà, tenia 73 anys. 
Vídeo a www.elprat.tv

CoPA mAStErS

El rocòdrom del CEM Estruch ha acollit  
un curs d’iniciació a l’escalada organitzat 
per la Unió Excursionista de Catalunya al Prat.

ESCALAdA
Cara i creu pel bàsquet femení. Les noies del CB Prat han 
aconseguit l’ascens a Primera, mentre que les del Pratenc 
continuaran una temporada més a la Segona Catalana.

BàSquEt FEmEní
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CineMa Capri

Perdona si te llamo amor
[ Director: Federico Moccia
[ Guió: Federicco Moccia, Luca Infrascelli, 
Chiara Barzini
[ Fotografia: Marcello Montarsi
[ Intérprets: Raoul Bova, Luca Angeletti, 
Veronika Logan, Michela Quatrociocche
[ Durada: 105 minuts

Lolita a la italiana
A quina edat s’obté la maduresa emocional?

Alex, un publicista de trenta i molts, en 
ple xoc emocional per l’abandonament 
de la seva companya, coneix Nikki, una 
adolescent de 17 anys que canviarà la 
seva vida

Èxit de vendes

Federico Moccia s’ha fet un nom a base 
d’escriure novel•les en què tracta els 
sentiments en clau d’humor. A més, per 
les seves venes corre sang cinèfila he-
retada del seu pare, el director Pipolo 
Moccia, que l’havien portat ja a escriure 
guions per a cine i televisió.

Amb l’èxit de vendes de Scusa ma ti 
chiamo amore (que bé que sona l’italià 
per a la seducció!), va decidir fer el salt 
a l’altre costat de la càmera, i portar per-
sonalment a la pantalla la seva novel·la. 
D’això ja en fa dos anys, quan es va estre-
nar el film, perquè el febrer d’enguany, 
Moccia, amb el mateix equip, ha estre-
nat Scusa ma ti voglio sposare, la conti-
nuació de la primera. Això només vol dir 

que, sense l’èxit comercial del llibre, no 
hauria arribat mai a les nostres pantalles 
aquesta producció italiana.

Celentano rejovenit

La pel•lícula és una amable comèdia 
que furga sense fer mal en les ferides de 
la crisi de maduresa: dels joves que vo-
len ser adults i dels adults que no volen 
madurar. 

La parella protagonista sembla treta 
d’aquelles comèdies dels anys setanta 
protagonitzades per l’Ornella Mutti i 
l’Adriano Celentano. Si la debutant Mi-
chela Quatrociocche manté molt alt el 
nivell seductor de la seva antecessora, 
amb Raoul Bova hem guanyat en qua-
litats estètiques. Bova, amb una llarga 
trajectòria al cinema italià va fer el salt 
internacional amb Sota el sol de la Tosca-
na i ara prepara The tourist amb Johnny 
Depp i Angelina Jolie ❧

[ Marga Gómez ]

algú del 
prat  
et recomana  
un llibre

El Xinès

[ Henning Mankell 
[ Tusquets Editors
[ Barcelona, 2008
[ www.henningmankell.com

“Un viatjant travessa la 
frontera de Noruega i arriba 
a un poble de Suècia per la 
vall de Vauldalen. Es troba 
tots els habitants morts 
violentament. La trama 
d’intriga i assassinats s’inicia 
en el present, però després 
es remunta un parell de 
segles per endinsar-nos en el 
tràfic d’esclaus xinesos. Com 
recorda Mankell, milers de 
camperols xinesos van ser 
segrestats i transportats amb 
vaixells fins a Amèrica.”  ❧

[ Victòria Martí, membre 
de club de lectura del Prat ]
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Si durant l’estiu feu activitat física en es-
pais exteriors haureu de tenir presents 
els següents aspectes:
[ Eviteu fer exercici intens en hores 
de màxima exposició solar (entre les 11 i 
les 18h). Busqueu les zones d’ombra.
[ Porteu roba que deixi transpirar la 
suor (cotó o teixit esportiu transpirable). 
Eviteu la roba fosca (els colors clars re-
flecteixen millor la llum solar).
[ Protegiu-vos del sol amb crema pro-
tectora i gorra. Les samarretes de tirants 
deixen les espatlles desprotegides; són 
millors les samarretes de màniga curta.
[ Hidrateu-vos abans, durant i des-
prés de l’exercici. Beveu aigua durant 
tot el dia. Les begudes isotòniques són 
més recomanables durant i després de 
l’exercici per mantenir l’equilibri elec-
trolític i recuperar les sals minerals.
[ Eviteu les begudes alcohòliques, 
doncs produeixen deshidratació. No 
espereu a tenir set per beure, doncs 
aquesta és un símptoma inicial de deshi-
dratació. Altres símptomes són debilitat, 
marejos, nàusees i mal de cap. En aquests 
casos cal descansar i hidratar-se.
[ Els àpats abans de fer exercici han 
de ser lleugers i cal respectar el temps 
de digestió (uns 90 minuts). És recoma-
nable augmentar la ingesta de fruites i 
verdures fresques, doncs hidraten i  re-
fresquen l’organisme.

[ Comenceu i finalitzeu l’exercici 
de manera progressiva.
[ La calor ens fa baixar el ren-

diment, per tant haurem d’adaptar la 
intensitat de treball de manera que no 
ens suposi un esforç més elevat del que 
estem acostumats ❧

Beure i portar gorra, dues bones mesures.

Consells
per a
L’EXERCICI
físic
a l’estiu
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Associació  
de Veïns  
i Comerciants  
del Carrer  
de Ferran Puig
[ C. de Ferran Puig, 30 
[ 08820 - El Prat 
[ Tel. 934783548

Aquesta font és un dels elements més singulars del carrer de Ferran Puig.

Mig segle de vida associativa
al llarg d’un carrer emblemàtic
L’Associació de Veïns i Comerciants del Carrer de Ferran Puig celebra el 50è aniversari 
d’existència amb força ganes de continuar fent coses

El carrer de Ferran Puig és un dels més 
antics del Prat. L’any 1960 alguns comer-
ciants i amics del carrer van decidir cons-
tituir aquesta entitat amb la voluntat de 
fomentar que els veïns i veïnes parti-
cipessin en la vida de la ciutat i amb la 
voluntat de lluitar per un barri pròsper. 
També tenien moltes ganes de passar-
ho bé i de fomentar activitats culturals i 
socials per cohesionar el veïnat i animar 
la vida de les persones que hi viuen i 
de tots els pratencs i pratenques en ge-
neral. Aquests van ser els objectius de 
l’inici i encara ho continuen sent. 

Aquesta entitat organitza diverses 
activitats al llarg de l’any. Els actes es-

trella són els de la Festa Major del ca-
rrer, que, enguany, ha estat carregada 
de sorpreses amb motiu del 50è ani-
versari. Grups de música, xocolatada, 
concurs de relats, concurs fotogràfic, 
ball a la nit, espectacles per als més pe-
tits... i, sobretot, destaquem la presèn-
cia d’un pregoner molt especial... Sí, sí, 
el mateix Ferran Puig, que ha tornat de 
l’altre món.  

A més dels actes de la Festa Major del 
carrer, per Nadal es fa una campanya 
que té un caire més comercial. Hi des-
taca la presència anticipada d’un Rei de 
l’Orient que recull les cartes de tots els 
nens i nenes. 

Pròximament estan preparant una vi-
sita nocturna al Delta del Llobregat.  

Vols fer-te’n soci/sòcia?

Tothom qui ho vulgui pot ser soci o sò-
cia d’aquesta entitat. No només acull co-
merciants i veïns i veïnes del carrer, sinó 
que també hi ha moltes persones ano-
menades “amics del carrer” que volen 
participar i col•laborar. Només us heu de 
posar en contacte amb l’associació i us 
explicaran com fer-ho. 

Desitgem que pugueu complir molts 
més anys. Feliç aniversari! ❧

[ Elena Asensio ]

Durant tots aquests 
anys, l’associació 
ha vetllat pels 
interessos generals 
dels veïns i dels 
comerciants d’aquest 
popular carrer.
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