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Aquí,  
al CEM 

Sagnier, 
començarà 

el lipdub. 
Ja s’estan 

fent proves 
prèvies i de 
localització.

Vols participar en la gravació del lipdub del Prat? Es tracta  
d’un vídeo musical on les persones que hi apareixen ballen segons una coreografia, i mouen els llavis fent veure que canten  
la cançó que sona. Així de senzill! Amb motiu dels Premis Ciutat del Prat, cada any es presenta un vídeo de ciutat. I enguany 
aquest vídeo serà el lipdub del Prat, que gravarem el 19 de març al matí, pels carrers de la ciutat.
Per poder-lo gravar és imprescindible la vostra participació. No hi ha límit d’edat,  
ni tampoc cal tenir cap qualitat excepcional: us esperem a tots i a totes! Podeu venir  
amb la família, amb la colla, amb els companys de feina... com més serem, més divertit serà 
el resultat final. Pretenem que el lipdub del Prat sigui un projecte participatiu, de ciutat, 
integrador, i sobretot, volem que us ho passeu molt bé participant-hi! Recomanem  
que us hi inscriviu des del web de l’Ajuntament www.elprat.cat.  
També des del web us anirem informant de tots els detalls de la gravació ❧

El vídeo podrà veure’s  
durant la cerimònia  
dels Premis Ciutat del Prat 
d’enguany i mitjançant 
el web de l’Ajuntament 
i les xarxes socials

PrEmis Ciutat dEL Prat
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Les Sales d’Estudi, amb l’obertura  
del Cèntric Espai Cultural, compten amb un espai propi  
i estan obertes de manera permanent.  
D’una banda, el nou espai de la biblioteca ofereix 
més temps i espai per a l’estudi i, quan aquesta tanca, 
s’obren els espais destinats a les Sales d’Estudi.
Ubicades a l’entrada del Cèntric, l’ampliació d’espai i horari 
vol cobrir una necessitat a la ciutat i una demanda  
dels i les joves: sales d’estudi permanents durant tot l’any,  
però amb major cobertura 
en temporades d’exàmens: 
gener, juny i setembre.
Al gener la gran afluència 
d’estudiants ha superat  
les expectatives  
i s’ha obert  
els caps de setmana  
de gener tot l’espai de la biblioteca com a espai d’estudi.  
Més informació a www.joves.prat.cat  

i a la pàgina del Facebook de les Sales d’Estudi ❧

Les Sales 
d’Estudi estan 

orientades  
per a joves  

a partir  
de 12 anys,  

a tots i totes 
les estudiants i 
a la comunitat 

educativa.

El Cèntric Espai Cultural 
va superar les 30.000 
visites durant les 
seves tres primeres 
setmanes d’obertura

ÈXit dE PÚBLiC aL CÈNtriC
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Les persones, la comunitat

E

El bienestar de las personas y su crecimiento individual y como comunidad son la esencia de nuestra política 

municipal desde siempre, pero hoy aún con más énfasis. La crisis que estamos sufriendo a nivel global afecta 

directamente a muchos hombres y mujeres de nuestra ciudad.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento es muy consciente de ello, y por este motivo, está tomando medidas. Una 

manera de hacer visible esta política de servicio a la ciudadanía es la agrupación en las Cases d’en Puig -hasta hace 

poco un equipamiento dedicado al medio ambiente- de los diferentes servicios destinados a la mediación comuni-

taria, a la gente mayor, a la información a las mujeres, al comercio justo y a las entidades. Queremos que las Cases 

d’en Puig sean un espacio de encuentro para personas y entidades, un lugar donde el sentido de ciudadanía, la 

solidaridad, la convivencia, la participación, la cohesión social y la igualdad sean los valores reinantes.

Esta misma política de priorizar la atención a las necesidades de las personas que lo requieren ha marcado 

las pautas del presupuesto municipal de este año. En 2011 inicia un presupuesto austero que dota de más 

recursos a los servicios necesarios para atender a las personas, como por ejemplo la atención domiciliaria para 

personas dependientes y la teleasistencia para personas mayores, entre otros.

Trabajamos para salir adelante, y estoy convencido de que con voluntad de conseguirlo, sumando esfuerzos de 

administraciones, asociaciones y entidades, y naturalmente los personales, lo conseguiremos.

Queremos que las Cases 

d’en Puig sean un espacio 

de encuentro para personas  

y entidades, un lugar donde 

el sentido de ciudadanía,  

la solidaridad, la convivencia, 

la participación, la cohesión 

social y la igualdad sean 

los valores reinantes

Volem que les Cases  

d’en Puig siguin un espai  

de trobada per a persones  

i entitats, un lloc on  

el sentit de ciutadania,  

la solidaritat, la convivència, 

la participació, la cohesió 

social i la igualtat siguin 

els valors regnants

l benestar de les persones i el seu creixement individual i com a comunitat són l’essència de la nostra política 

municipal des de sempre, però avui encara amb més èmfasi. La crisi que estem patint a nivell global afecta 

directament molts homes i dones de la nostra ciutat.

L’equip de govern de l’Ajuntament és molt conscient d’aquest cicle econòmic i social que ens trasbalsa i 

canvia les situacions personals, i per aquest motiu, està prenent mesures que ajudin a fer-hi front de la millor 

manera. Una manera de fer visible aquesta política de servei a la ciutadania és l’agrupació a les Cases d’en 

Puig -fins fa poc un equipament dedicat al medi ambient- dels diferents serveis destinats a la mediació co-

munitària, a la gent gran, a la informació a les dones, al comerç just i a les entitats. Volem que les Cases d’en 

Puig siguin un espai de trobada per a persones i entitats, un lloc on el sentit de ciutadania, la solidaritat, la 

convivència, la participació, la cohesió social i la igualtat siguin els valors regnants.

Aquesta mateixa política de prioritzar l’atenció a les necessitats de les persones que ho requereixen ha mar-

cat les pautes del pressupost municipal d’aquest any. El 2011 enceta un pressupost auster que dota de més 

recursos els serveis necessaris per atendre les persones, com per exemple l’atenció domiciliària per a persones 

dependents i la teleassistència per a gent gran, entre altres.

Treballem per tirar endavant, i estic convençut que amb voluntat d’aconseguir-ho, sumant esforços 

d’administracions, associacions i entitats, i naturalment els personals, ho aconseguirem.

Lluís Tejedor 
L’alcalde



El Racó del Món, dedicat al comerç 
just, és un dels diferents espais que 
podem trobar a les Cases d’en Puig.
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Les 4 claus

[1]
Són serveis adreçats  

o especialitzats en dones, 

comerç just i solidaritat 

internacional, mediació, 

convivència, entitats, nova 

ciutadania i gent gran.

[2]
Els serveis que s’hi ofereixen 

posen l’accent en els valors 

del civisme, la ciutadania,  

la solidaritat, la convivència, 

la participació, la cohesió 

social i la igualtat.

[3]
La seva agrupació en  

un únic equipament 

potenciarà les relacions  

entre els diferents 

segments de persones 

usuàries dels serveis.

[4]
L’equipament també ofereix 

un espai de trobada per  

a persones i entitats i és  

la seu de diferents consells 

municipals de participació.

Els serveis a
la ciutadania

s’agrupen a les
Cases d’en Puig 

Els serveis del Departament municipal 
d’Igualtat i Ciutadania, fins fa poc ubi-
cats en diferents espais de la ciutat, 
s’han agrupat ara en un únic equipa-
ment, les Cases d’en Puig, antiga seu del 
Centre d’Informació Ambiental del Prat. 
El nom del nou equipament és “Cases 
d’en Puig. Serveis de ciutadania”. 

L’equipament acull, per tant, els ser-
veis d’informació i atenció a les dones 
(SIAD), el Racó del Món (comerç just), 
el servei de mediació, el de gent gran, 
servei d’entitats i les accions d’acollida. 

A més dels serveis, també hi són els 
programes municipals de Dones, Coo-
peració, Gent Gran, Persones amb Dis-
capacitat, Nova Ciutadania, Participació 
i Convivència.

També és a partir d’ara la seu dels dife-
rents Consells de Participació vinculats 
amb els programes del departament: El 
Prat Solidari, Consell de les Dones, Taula 
Nova Ciutadania, Consell de la Gent Gran 
i Consell de Persones amb Discapacitat

Aquest agrupament a les Cases d’en 
Puig atorga a aquests serveis la visibili-



eL Prat

10
febrer 11

tat i accessibilitat necessàries perquè es-
devinguin, juntament amb altres equipa-
ments referents de la ciutat, la cara visible 
del Prat de les Persones, un dels eixos de 
l’actual equip de govern. 

A més, la nova ubicació i concentració 
dels serveis en un únic equipament a 
l’espai de les Cases d’en Puig ha de per-
metre i potenciar les relacions i el “conta-
gi” entre diversos segments de persones 
usuàries, crear nous públics, generar nous 

projectes i noves xarxes i connexions en-
tre la ciutadania i entre entitats.

Política per a les persones

El Departament municipal d’Igualtat i 
Ciutadania  pretén intensificar les polí-
tiques de l’Ajuntament adreçades a les 
persones, posant l’accent en els valors 
del civisme, la ciutadania, la solidaritat, 
la convivència, la participació, la cohesió 
social i la igualtat. De fet, els àmbits o re-

ferents en què treballa el departament 
són el següents: Civisme i convivència; 
persones amb discapacitat; gent gran; 
nova ciutadania i immigració; solidaritat 
i cooperació; dones; i participació.

A l’edifici de les Cases d’en Puig també 
hi ha un espai de trobada per a perso-
nes i entitats, i hi tenen la seva seu els 
consells de participació dels diferents 
àmbits del Departament municipal 
d’Igualtat i Ciutadania ❧

Els diversos 
serveis 

instal·lats  
a les Cases 
d’en Puig  

ja treballen a 
ple rendiment.

Cases
d’en Puig. 
Serveis de 
Ciutadania
Pl. de l’Agricultura, 5
Tel. 933790050 ext 5600
www.casesdenpuig.cat
casesdenpuig@elprat.cat

SIAD
Servei d’informació  
i atenció a les dones. 
Punt de referència i de 
trobada de les dones 
del Prat, amb la finalitat 
de potenciar els seus 
processos d’autonomia, 
contribuir a la superació 
de totes les situacions 
de desigualtat  
de gènere i donar 
resposta a les diferents 

demandes 
d’informació  
i atenció. 
siad@elprat.cat

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

El Racó 
del Món
Iniciativa orientada  
a sensibilitzar el Nord 
de les problemàtiques 
del Sud, a promoure  
i difondre els valors  
de la solidaritat  
i la cooperació,  
el comerç just 
(disposa d’una botiga), 
l’economia solidària 
i els drets humans. 
racodelmon@elprat.cat



Horaris d’atenció
Les Cases d’en Puig tenen un horari ampli que vol 
cobrir totes les hores d’atenció al conjunt dels 
serveis inclosos en l’equipament, per bé que molts 
d’ells funcionen amb cita prèvia o tenen horaris 
específics. En termes generals, però, l’equipament 
està obert de 9 a 20.30h de dilluns a divendres.  
Els dissabtes al matí està obert el Racó del Món, 
mentre que diverses activitats es fan en cap de setmana.

Activitats de 
presentació
El primer cap de setmana 
de febrer (dies 4, 5 i 6) 
es farà una presentació 
pública del nou equipament, 
amb un acte institucional, 
l’exposició “El Prat de les 
persones”,  una degustació 
de cafè “El Prat”,  
el passi d’un documental 
i un mercat d’intercanvi. 
Trobareu més informació 
a www.elprat.cat

Servei de mediació 
ciutadana  
i comunitària
Espai de diàleg on poder  
resoldre els conflictes  
que es produeixen en el nostre entorn 
personal i comunitari més quotidià,  
de manera pacífica, imparcial  
i confidencial. El seu lema: “La defensa 
de la convicència és tasca col·lectiva 
i responsabilitat individual”.
mediacio@elprat.cat

Servei  
de formació i 
assessorament 
a entitats
Ajuda les entitats  
a millorar la gestió 
mitjançant espais  
de formació i assessorament 
personalitzat, on poden 
consultar temes  
de tipus legal, organitzatiu, 
de comunicació  
o de qualsevol altre àmbit.
www.entitatsdelprat.cat 
(apartat Recursos),
formacio@entitatsdelprat.cat

Punt 
d’informació 
per a la 
gent gran
Recepció, informació, orientació  
i derivació de totes  
les demandes de les persones 
majors de 64 anys relacionades 
amb la promoció del lleure,  
la participació i la programació 
i desenvolupament d’activitats: 
sortides, xerrades, vacances, 
esport, tallers, pessebre, 
Carnaval, Nadal, paella, Consell 
Municipal, revista de la gent 
gran, programa de ràdio... 

Aquesta 
il·lustració 
representa  
les Cases  
d’en Puig  
i els serveis 
que acull.
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Rafael Duarte MolinaJosé García PérezAntonio Gallego BurgosFelip-Neri Gordi CanaldaJoan Camps i Boy

Portaveus
deLs gruPs
muniCiPaLs

Relleu democràtic
Les passades eleccions 
autonòmiques han comportat el relleu 
al front del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, després de set anys de govern 
“tripartit”. També han suposat que, per 
primera vegada, Convergència i Unió hagi 
guanyat unes eleccions al Prat de Llobregat.
els proper mes de maig 
els mateixos votants que han decidit el 
canvi a Catalunya, amb tota normalitat 
democràtica, hauran de decidir el govern 
del Prat per als anys 2011 al 2015, trenta 
dos anys després de les primeres eleccions 
municipals l’any 1979, sense que mai hagi 
canviat el color polític del govern local.
mentre tot sembla indicar que 
la resta de partits repetiran el seu candidat, 
Convergència, en la línea de renovar sense 
renunciar a l’experiència i donar pas a les 
noves incorporacions joves a la candidatura, 
proposa un nou candidat, que ha de ser 
ratificat per la Federació de CiU. Es tracta 
del meu company de consistori, l’actual 
regidor Jordi Gili, persona prou coneguda 
especialment en els àmbits culturals de la 
ciutat i bon coneixedor de les potencialitats 
i febleses del nostre municipi, que ha 
trepitjat com a polític els darrers quatre anys 
per tots els carrers i entitats del poble.
La força de la candidatura 
de CiU vindrà donada per la consolidació 
i rejoveniment del seu equip els darrers anys. 
Un grup de pratencs i pratenques  
identificats amb la seva ciutat 
i compromesos amb el progrés local 
i social. En el meu cas, després d’encapçalar 
la candidatura de CiU en tres ocasions, 
crec, des de les meves fermes conviccions 
democràtiques, que ha arribat l’hora  
del relleu. Continuaré, però, com  
a president local de Convergència, donant 
ple suport a la candidatura de la coalició.

www.ciuelprat.cat

Nuestra prioridad: 
crear empleo
vuelvo a escribir sobre el empleo 
en nuestra ciudad. Llámenme pesado, pero 
es mi prioridad política. Tengo muy claro 
que no hay mejor política social que la 
creación de puestos de trabajo. Por eso no 
me voy a cansar de recordarle al alcalde 
Tejedor que debe priorizar las políticas de 
promoción económica y de reactivación 
de nuestro tejido comercial e industrial. 
en el Prat cientos de empresas 
se han visto obligadas a cerrar y el paro 
alcanza a casi 6.000 pratenses. Son vecinos 
con nombre y apellidos que no llegan 
a fin de mes. Son personas que tienen 
dificultades para pagar la hipoteca. Son 
familias que necesitan oportunidades 
para forjarse su presente y su futuro.
en 2011, el equipo de gobierno  
de ICV-PSC sólo va a invertir un 2,81%  
del presupuesto municipal en este cometido. 
Urge un cambio de estilo político que le dé 
prioridad al empleo y a la economía local.
nuestra propuesta pasa por 
duplicar la inversión en formación 
ocupacional, crear un vivero de empresas 
para ayudar a jóvenes emprendedores, 
establecer bonificaciones fiscales para 
aquellas empresas que acrediten que 
contratan a empadronados en nuestra 
ciudad, aumentar un 65% las plazas  
de la escuela oficial de idiomas, crear una 
ventanilla única empresarial para reducir 
la carga burocrática a autónomos, firmar 
convenios con universidades oficiales  
a distancia, mejorar las relaciones  
con las empresas vinculadas al puerto 
y el aeropuerto para que contraten 
pratenses, duplicar los recursos municipales 
para la promoción y ayudar al pequeño 
comercio, entre otras actuaciones.
el Prat merece más. Por eso 
estamos preparando el cambio.

www.antoniogallego.blog.com.es

Sostenibilitat 
energètica zero
aquest desembre s’ha inaugurat 
el mega espai cultural “Cèntric”. L’exagerada 
propaganda i la proximitat a les eleccions  
ens condueix a pensar que aquest 
equipament es convertirà en la icona 
propagandística de l’actual equip 
de govern format per iniciativa i socialistes.
des del primer moment 
les crítiques a la construcció d’aquest 
equipament han estat de tot tipus.  
La poca estètica exterior de la construcció, 
la llarga durada de les obres, els successius 
modificats de la construcció i la constant  
ampliació de recursos destinats, fins arribar  
a una inversió final de més  24 milions 
d’euros, han estat les més sentides.
al grup municipal d’erC  
ens ha preocupat especialment, però,  
i així ho vàrem manifestar en el passat  
ple municipal de desembre, la manca total 
de sostenibilitat energètica de l’equipament. 
un equipament com aquest,  
que serà l’equipament que més hores 
romandrà obert a causa dels serveis  
que ofereix (sales d’estudi i auditori,  
a més de biblioteca i arxiu) l’abocarà  
a un consum energètic molt elevat.  
Malgrat aquest condicionant i l’etiqueta  
de verds del grup municipal impulsor,  
no s’ha tingut en compte cap mesura 
d’estalvi energètic ni la instal·lació  
de plaques generadores d’energia, tal com 
obliga, d’altra banda, la normativa vigent.
malgrat això i el nostre requeriment  
al Ple per posar-hi solucions, a causa  
de les característiques tècniques del sostre  
de l’edifici, es fa molt difícil posar-hi remei, 
tal com va manifestar el regidor responsable 
de projectes urbans. La principal obra  
en més de trenta anys de govern també 
portarà adossada la contradicció més gran 
d’ICV: sostenibilitat energètica zero.

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

Portaveus
deLs gruPs
muniCiPaLs

Nou govern, 
velles idees
el nou president de la Generalitat, 
Artur Mas, ha nomenat els nous consellers. 
Més enllà d’alguna sorpresa, com  
és el cas del conseller de Cultura,  
els nomenaments de les àrees més 
importants han recaigut en persones  
de coneguda trajectòria en l’àmbit  
de CiU: més que el promès govern  
dels millors, sembla el govern  
dels millors que CiU tenia a mà.
La desaparició de determinades 
conselleries (com Medi Ambient i Habitatge)  
i les primeres declaracions dels consellers  
fan preveure un gir a la dreta en diversos 
àmbits com sanitat i ensenyament,  
en concordança amb la ideologia conservadora  
de les persones que tenen les màximes 
responsabilitats en aquestes conselleries.
La queixa contínua de la situació 
heretada, que segurament té una part  
de raó i una altra d’excusa, sembla servir 
com a argument principal per anar  
prenent mesures que suposaran un retall  
en les polítiques socials.
en aquest context, aquestes 
primeres iniciatives del nou govern  
de Catalunya quasi han passat 
desapercebudes i han tingut  
una repercussió mínima, segurament  
perquè les preocupacions de la societat  
estan centrades en l’economia i l’ocupació, 
però també per una actitud complaent  
dels mitjans de comunicació més poderosos 
i per l’absentisme polític del qual està fent 
gala l’avui principal partit de l’oposició 
d’esquerres, que sembla que encara  
s’està recuperant del resultat electoral.
davant d’aquesta direcció política 
del nou govern de Catalunya amb tintes 
clarament conservadores, és necessari  
que l’esquerra política i social torni  
a recuperar la seva capacitat de formulació 
de propostes progressives per anar  
construint una alternativa per al futur.

Ciudad educadora
acabamos el año con la apertura 
del Cèntric y empezamos el nuevo año con 
la puesta en marcha de La Blaveta, la tercera 
guardería que ponemos en funcionamiento 
en los dos últimos mandatos, en realidad las 
únicas  municipales del período democrático.
estamos ocupados, desde el 
gobierno municipal, en poder facilitar 
recursos que signifiquen muevas 
oportunidades para avanzar socialmente 
en una ciudad cohesionada, con personas 
que dispongan de una red de servicios que 
les ayude a satisfacer sus necesidades, que 
facilite el progreso personal y el comunitario, 
y que fortalezca el compromiso ciudadano 
para garantizar que la CONVIVENCIA 
continua siendo el eje vertebrador 
del desarrollo de nuestra ciudad.
vivimos en una ciudad cada 
vez más compleja y diversa, un mosaico de 
nuevas realidades que exige nuevas formas 
da abordarlas para tomar de nuevo impulso. 
Vivimos un momento en el que unos se 
presentan como los eternos representantes 
de la ciudad treinta años después, y otros 
preconizan el progreso individual de los que 
puedan, porque tengan medios, y se dedican 
a hacer grandes los pequeños problemas 
del día a día o a crearlos donde no los hay, 
generando tensión y sometiendo  
a los ciudadanos a situaciones de inquietud 
con el único objetivo de obtener rentabilidad 
electoral y sin proyecto real para la ciudad.
mientras, nosotros optamos 
por trabajar por un modelo de ciudad 
que va más allá de las transformaciones 
urbanísticas; una ciudad solidaria  
y educadora en valores en la que  
las necesidades ciudadanas de más  
prestaciones sociales, más acceso  
a la educación, a la práctica deportiva,  
a la cultura, de más seguridad  
en los espacios públicos sea la prioridad 
de las políticas municipales.
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L’Home dels Nassos, 
que té tants nassos  
com dies té l’any,  
va sortir, com cada  
31 de desembre,  
a fer una passejada 
pels carrers  
del Prat, acompanyat 
per timbalers  
dels Diables del Prat.

HomE dELs Nassos

L’Associació Teatral  
“Els Pastorets” 
va aprofitar  
les representacions 
nadalenques de l’obra 
al Teatre Modern 
per commemorar el seu 
desè aniversari (vegeu 
reportatge en l’anterior 
número de desembre 
d’aquesta revista).

Vídeo a www.elprat.tv

10 aNys dE PastorEts

Per commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer, el grup de gent gran que fa el pessebre de la pl. de la Vila, en col·laboració  
amb l’Associació de Familiars d’Alzheimer AFA Baix Llobregat, van fer una caseta i la reproducció d’un camió de joguina  
(que apareix en aquesta foto antiga en un carrer del Prat), que van lliurar a l’associació, en record de la infantesa de la gent gran.

rECords d’iNfaNtEsa
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Il·lusió, nervis, alegria, esperances.... tot això i molt més provoca la tradicional Cavalcada dels Reis que cada vespre del 5 de gener 

recorre els carrers del Prat. Vídeo a www.elprat.tv

CavaLCada dELs rEis d’oriENt

Unes 3.400 persones, de les quals 2.700 infants,  
van passar per la darrera edició del Pratijoc, 
on van poder gaudir d’una cinquantena d’activitats
que aquesta vegada van girar entorn al món rural.

PratijoC
Abans de les vacances de Nadal, la secció municipal d’Educació organitza visites 
guiades al pessebre de la plaça de la Vila, que inclouen la narració d’un conte a 
l’Ajuntament, una activitat complementària al currículum escolar i destinada a 
l’alumnat de fins a 5 anys del Prat. A la foto, alumnes de l’Escola Joan Maragall.

CoNtE i visita aL PEssEBrE
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El funcionamiento del Cèntric Espai Cultural, recientemente inaugurado, está incluido en el presupuesto municipal.

Presupuesto de austeridad
y contención para 2011

El Pleno municipal del 15 de diciembre 
aprobó el presupuesto municipal para
el año 2011, con los votos favorables de 
los grupos políticos que forman el equi-
po de gobierno (ICV – EUiA y PSC),la 
abstención de CiU i ERC y los votos en 
contra del PP. El total del presupuesto 
(el del Ayuntamiento más el de las em-
presas municipales) asciende a 97,6 mi-
llones de euros, una reducción del 19% 
respecto al 2010.

El presupuesto  
del Ayuntamiento

Los ayuntamientos no son ajenos a la 
situación de crisis generalizada en la 
que nos encontramos. La reducción de 
los ingresos obliga a hacer un esfuerzo 

de racionalización del gasto. El Ayun-
tamiento de El Prat ha aprobado unos 
presupuestos para el año 2011 marca-
dos por la contención, en los que se re-
ducen de manera significativa los gastos 

en nuevas inversiones, al tiempo que se 
apuesta por el mantenimiento del nivel 
de prestación de servicios actual.

Esta reducción de la actividad inverso-
ra también está motivada por el alto ni-
vel de cumplimiento de las previsiones 
contenidas en el Programa de Actua-
ción Municipal (PAM 2007 – 2011), que 
ahora llega a su fin y que ha supuesto 
un altísimo esfuerzo de incremento de 
servicios y nuevas inversiones durante 
los últimos años. Como colofón de ese 
Plan cuatrienal, durante las últimas se-
manas se ha puesto en marcha el Cèn-
tric (con la nueva biblioteca de la ciu-
dad) y la guardería La Blaveta.

También hay que hacer una mención 
especial al considerable incremento 

Se mantiene el gasto destinado a los servicios que el Ayuntamiento presta  
a la ciudadanía, mientras se reduce el capítulo destinado a las inversiones

Congelación de 
tasas e impuestos

El pleno del Ayuntamiento de El Prat 
aprobó el pasado mes de noviembre 
la congelación de las principales 
tasas e impuestos municipales  
para 2011, una medida consecuente 
con los tiempos de crisis económica.

PresuPuesto muniCiPaL 2011: PrinCiPaLes inversiones
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del gasto público en servicios desti-
nados a las personas como la atención 
domiciliaria a personas dependientes y 
la teleasistencia.

Para afrontar este esfuerzo económico 
que supone el mantenimiento del nivel 
de prestaciones y la apertura de nuevos 
equipamientos con un importante im-
pacto presupuestario, se han reducido 

gastos en aquellos ámbitos que no se 
consideran estratégicos.

Fuentes de ingresos

Aun manteniendo congelados los im-
puestos y tasas para el año 2011, las pre-
visiones indican que el Ayuntamiento 
de El Prat finalizará el ejercicio con un 
presupuesto equilibrado. Ello se debe 

El presupuesto (Ayuntamiento 
más empresas municipales) 
se reduce un 19% y alcanza 
los 97,6 millones de €

imPortaNtE dEsCENso

Las inversiones  
del Ayuntamiento previstas  
para el año en curso 
ascienden a 2,5 millones de €

mENos iNvErsioNEs

a que la tributación de nuevas infraes-
tructuras, como por ejemplo la terminal 
T1 del aeropuerto o la desalinizadora, 
compensarán una parte sustancial del 
importante decremento que han su-
frido otras fuentes de ingresos munici-
pales, como son las transferencias del 
Estado y todos aquellos ingresos vincu-
lados, de un modo u otro, a la actividad 
económica, que están sufriendo un pro-
nunciado declive en estos momentos 
de crisis (licencias de obras, iae, plusva-
lías, etc.).

Principales inversiones

El capítulo de inversiones es el que ex-
perimenta una reducción más significa-
tiva en el presupuesto para 2011. A los 
motivos ya citados (necesaria raciona-
lización del gasto en tiempos de crisis 
y el final del mandato municipal) cabe 
añadir la limitación legal a la obtención 
de crédito que se ha impuesto a las ad-
ministraciones.

Aún durante este ejercicio se finaliza-
rán las obras del aparcamiento y urba-
nización de la pl. Blanes – jardines de 
Garrovillas y se continuará el proceso 
urbanizador de la pl. Catalunya. Tam-
bién continuarán las obras de La Ricar-
da, se finalizarán las del parque fluvial 
(en los márgenes del río) y se pondrá en 
marcha La Blaveta y el Centro Municipal 
de Vela, que es parte de las obras que se 
realizan en el parque litoral ❧

más información en el apartado ayuntamiento/

Presupuesto de la web municipal www.elprat.cat

vídeo en www.elprat.tv

gráficos: pepa badell

reParto deL gasto
de cada 100 € se destinan:

PresuPuesto muniCiPaL
Ayuntamiento de El Prat 79.296.566 € 

Aigües del Prat, SA 12.757.332 €

Prat Espais, SLU 4.781.789 €

El Prat Comunicació, SL 738.535 €

1 €

30 €

26 €

14 €

12 €

9 €

8 €

Servicios a las personas
Vía pública, mantenimiento y medio ambiente
Obras y proyectos de la ciudad
Servicios generales

Gastos pago deuda
Seguridad ciudadana
Comunicación (radio, web, 
elprat.tv,...)
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Es preveu una urbanització per fases 
al llarg de l’any. La primera millorarà 
l’entorn del Cèntric i la segona  
es completarà quan hagin finalitzat 
les obres a l’estació del metro.

PLaça dE CataLuNya  >>

imatge d’ordinador de l’aspecte futur de la pl. de Catalunya, amb el Cèntric al fons.

L’Ajuntament s’encarregarà d’adequar 
l’entorn i els accessos, a més  
de l’interior en vistes a allotjar el Centre 
d’Interpretació del Delta del Llobregat 
i atres espais destinats a entitats 
relacionades amb el medi ambient.

GraNja dE La riCarda  >>

interior de La ricarda.

PressuPost muniCiPaL 2011: PrinCiPaLs inversions

aspecte de La Blaveta uns dies abans de la seva inauguració.

Aquest equipament acaba d’entrar  
en funcionament fa pocs dies. Trobareu 
més informació a la pàgina 25.

EsCoLa BrEssoL La BLavEta  >>
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imatge virtual del nou aspecte que tindrà la pl. de Blanes.

a més de l’edifici també es crearà la nova plaça de l’aigua.

obres de construcció del Centre de vela.

En aquest equipament s’ubicaran  
les activitats i serveis vinculats  
a la platja i el mar (vela, submarinisme, 
etc.). Obrirà les seves portes 
a la primavera de 2011.

<< CENtrE muNiCiPaL dE vELa

Durant el primer trimestre de l’any 
finalitzaran les obres d’urbanització. 
L’aparcament subterrani,  
que també entrarà en servei  
a principis d’any, tindrà una capacitat 
per albergar 246 cotxes i 26 motos.

<< PL BLaNEs/jardiNs  
dE GarroviLLas i aParCamENt

La nova seu d’Aigües del Prat agruparà 
en un sol edifici les instal·lacions  
que ara té disperses en set locals 
per tota la ciutat. Estarà situada a Sant 
Cosme, al costat de la Policia Local.

<< Nova sEu d’aiGüEs dEL Prat i 
urBaNitzaCió dE La PL. dE L’aiGua
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PresuPuesto muniCiPaL 2011

¿Cómo valoran los presu-
puestos para 2011?
Rafael Duarte: Destaca la 
importante reducción en in-
versiones, debido a dos cau-
sas fundamentales: por un 
lado, la crisis general y la di-
ficultad de conseguir créditos, 
y por otro el hecho de estar 
en el último año del mandato 
municipal, cuando ya se han 
ejecutado o se están acaban-
do los principales proyectos 
del PAM (Programa de Actua-
ción Municipal).

Por tanto, es un presu-
puesto austero
José García: Es un presu-
puesto coherente con la si-
tuación que estamos viviendo 
y con lo que queremos como 
equipo de gobierno: hemos 
congelado los impuestos mu-
nicipales, recibiremos menos 
aportaciones económicas del 
Estado y, pese a todo, man-
tendremos e incluso aumentaremos los 
servicios que ofrecemos a la ciudadanía, 
sobre todo los relacionados con el gasto 
social y en formación. 

¿Cuáles son las principales noveda-
des del presupuesto?
RD: Aunque lo más vistoso siempre es 
lo nuevo (como el Cèntric o el parking y 
urbanización de la pl. de Blanes) lo más 
importante es mantener lo que ya está en 
funcionamiento. El presupuesto municipal 
contiene una gran cantidad de servicios a 
la ciudadanía muy importante y extensa, 
y que supone su parte más importante. 
JG: Efectivamente, a veces no valoramos 
lo suficiente lo que tenemos, porque todo 
el mundo se fija más en los equipamien-
tos nuevos. Y es importante resaltar que 

“El Ayuntamiento va a mantener  
los servicios que presta a la ciudadanía”
Entrevista a Rafael Duarte, teniente de alcalde de Coordinación, Servicios Centrales
y Economía; y a José García, teniente de alcalde de Proyectos Urbanos y Obras Municipales

Los tenientes de alcalde rafael duarte (centro) y josé García durante una entrevista en El Prat ràdio (91.6 fm).

este Ayuntamiento va a mantener e inclu-
so a reforzar todo el entramado de inver-
siones en los ámbitos que dan cohesión 
social a la ciudad. Estos presupuestos ga-
rantizan los servicos que se ofrecen hasta 
ahora y además prevén la posibilidad de 
que sea necesario incrementarlos debido 
a la situación de crisis.

¿De dónde provienen los ingresos 
del Ayuntamiento?
RD: Básicamente de dos fuentes: del Es-
tado, que aporta a los Ayuntamientos en 
función de su población y de otros pará-
metros, y que se han reducido mucho por 
la crisis, y por otro lado de los impuestos 
municipales, sobre todo del IBI.
JG: En el caso de El Prat son muy impor-
tantes las aportaciones del IBI del aero-

“Aunque lo más vistoso siempre 
es lo nuevo (como el Cèntric)
lo más importante  
es mantener lo que ya está 
en funcionamiento”

rafaEL duartE

“En el Ayuntamiento de 
El Prat tenemos una situación 
financiera mejor que 
la de otros ayuntamientos 
de nuestro entorno”

josÉ GarCÍa

puerto y del puerto, que nos permiten una 
situación financiera mejor que la de otros 
ayuntamientos del entorno ❧
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Las nuevas ordenanzas municipales de 
civismo y de tenencia y protección de 
animales, actualizadas en 2010, y la cre-
ciente demanda ciudadana, han llevado 
a la Policía Local a actuar de manera 
más intensa contra quienes vulneran las 
normas de convivencia.

No recoger las deposiciones de los pe-
rros, dejarles orinar en lugares no permi-
tidos o llevarlos sin correa son las actitu-
des más censuradas por la población de 
El Prat y, también, las más sancionadas 
por la Policía Local. 

Tras una fase de intensa campaña in-
formativa por parte del Ayuntamiento, 
la Policía Local hizo en 2010 un total de 
2.300 inspecciones o intervenciones en 

la vía pública a personas que paseaban 
con perros. De ellas, 185 acabaron en ex-
pediente sancionador, más del doble de 
los abiertos en 2009, cuando fueron 90.  
De los 185 expedientes abiertos en 2010, 

20 estaban relacionados con los perros 
de razas potencialmente peligrosas. 

Resultados a la vista

El incremento del control policial y la 
concienciación ciudadana han dado 
como resultado que cada vez haya me-
nos cacas en las plazas y calles de El Prat 
de Llobregat y, por tanto, menos sancio-
nes por este motivo. Así lo ha constata-
do la Policía Local.

Casi 2.000 perros

En El Prat están legalmente censados 
1.992 perros, si bien el Ayuntamiento 
calcula que existen muchos sin censar, 
lo que es motivo de sanción ❧

Se duplican las sanciones
por incivismo con perros
Tras las campañas de información y divulgación, la Policía Local de El Prat 
ha pasado a la fase sancionadora, con resultados visiblemente positivos

Importe de 
las multas
Orinar en lugares no permitidos, no 
recoger las deposiciones o llevar al 
perro sin atar comporta una sanción
de hasta 750 €. Pasear un perro 
peligroso sin atar o sin bozal supone 
una multa de hasta 1.500 €.

La actuación policial se ha 
traducido en un evidente 
descenso del número 
de deposiciones caninas 
detectadas en la vía pública

mENos CaCas EN La CaLLE

Las actitudes más sancionadas 
(excrementos, orines  
y perros sin atar) son  
las más denunciadas  
por la población de El Prat

dEmaNda CiudadaNa

Las nuevas ordenanzas 
de civismo y de tenencia 
y protección de animales 
de compañía se han 
actualizado en 2010

ordENaNzas mÁs EstriCtas

La actuación de la Policía Local ha reducido sensiblemente la presencia de excrementos caninos en las calles de el Prat.



PubLiCitat
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Arriba la preinscripció
per al curs 2011-2012
El període de preinscripció per a educació infantil, 
primària i secundària obligatòria per al curs vinent  
anirà del 2 al 18 de febrer

Les famílies amb infants que ini-
cien l’escolarització en el segon cicle 
d’educació infantil (nascuts el 2008) i 
amb adolescents que inicien l’ESO (nas-
cuts el 1999), hauran de fer la preinscrip-
ció per al curs 2011 – 2012 entre el 2 i el 
18 de febrer.

Aquestes famílies han rebut a casa per 
correu informació completa (calendaris 
de portes obertes als centres educatius, 
mapa amb zones de proximitat, etc.).

Lloc de residència

Cal destacar, pel que fa a l’acreditació del 

lloc de residència, que en el cas que no 
hi hagi coincidència entre l’adreça que 
s’al·lega com a domicili i la que consta 
en el DNI dels progenitors caldrà apor-
tar una sol·licitud de renovació d’aquest 
amb el canvi de domicili.

Falsos empadronaments

L’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME) vetllarà per detectar les pràcti-
ques irregulars relacionades amb els 
falsos empadronaments, que distorsio-
nen el procés de preinscripció i generen 
greuges comparatius.

L’OME gestiona tot el procés de ma-
triculació al llarg de l’any, informa i 
orienta les famílies. Durant els dies de 
preinscripció, l’OME atén el públic a 
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciuta-
dana (OIAC), a la Casa de la Vila, en ho-
rari de matí i tarda ❧

més informació a www.elprat.cat 

i a www.gencat.cat/preinscripcio

La Generalitat ha d’haver 
publicat a finals de gener  
els criteris de baremació i la 
documentació que cal aportar, 
i no es preveuen gaires canvis

CritEris dE BarEmaCió

Al Prat funciona un itinerari 
entre escoles i instituts,  
de manera que un infant 
pot estudiar dels 3 als 16 anys 
amb el mateix grup

itiNErari dELs 3 aLs 16 aNys

una classe a l’Escola del Parc.
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Presentació  
del cafè El Prat

[ El dia 24 de febrer, a les 19 h, 
les Cases d’en Puig acolliran la 

presentació pública 
del cafè El Prat. 
Durant l’acte es farà 
entrega d’un lot de 
productes de comerç 
just (modalitat 
comercial a la qual 
pertany el cafè  
El Prat) a la persona 
guanyadora del 

concurs per a l’elecció de la imatge 
del cafè El Prat, realitzat durant  
la darrera Mostra d’Entitats.]

Això no és una flashmob, 
el procés

[ Del 2 al 23 de febrer al Centre 
Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa es 
podrà visitar l’exposició resultant 
de fotografies, vídeos i comentaris 
que documenten com es va gestar 
i desenvolupar la Flashmob que va 
tenir lloc a la Fira Avícola, el dissabte 
11 de febrer de 2010, des dels seus 
inicis fins al dia de la mostra.] Aquest curs, els i les escolars gaudi-

ran d’una setmana de vacances del 8 
a l’11 de març. L’Ajuntament del Prat, 
conscient de les noves necessitats que 
aquest canvi provocarà en les famílies, 
ha treballat durant els darrers mesos 
amb Ampa, entitats lúdiques, esporti-
ves i culturals de la ciutat per facilitar a 
mares i pares recursos que els permetin 
harmonitzar la vida laboral i familiar du-
rant aquestes vacances.  Les activitats 
estan obertes a tots els i les escolars de 

la ciutat, independentment de l’escola 
on estiguin matriculats ❧
més informació a www.elprat.cat

Vacances
escolars
d’hivern
Ajuntament i entitats
faciliten opcions 

activitats
Qui organitza Àmbit Edats Lloc Horari

Ampa Jacint Lleure 3 a 12 anys Escola 9 a 13.00 h 
Verdaguer – El Globus   Jacint Verdaguer i de 15 a 17 h

Ampa Ramon Lleure / Esportiu 3 a 12 anys Escola Ramon Llull 9 a 17 h 
Llull – Prat Actiu

Associació de Lleure 3 a 12 anys Escola Joan Maragall 9 a 13.30 h 
Lleure Imaginarium    (9 a 16.30h dj)

CB Prat Esportiu 3 a 12 anys CEM Estruch 9 a 13.30 h 
    9 a 17 h

Club Patí Cobra Esportiu 3 a 14 anys CEM Estruch 9 a 13.30 h
Club Rítmica Prat Esportiu 7 a 16 anys CEM Estruch 9.30 a 13.30 h
Ajuntament Esportiu 3 a 12 anys CEM Sagnier 9 a 13.30 h 
Secció d’ Esports    9 a 17 h

Amics de l’Art Cultural 4 a 12 anys Centre Cultural 9 a 13 h 
(4 propostes diferents)   El Remolar o 11 a 13 h 
   Centre d’Art (en funció 
   Torre Muntadas del taller)

pepa badell

[ Per conèixer les condicions i terminis d’inscripcions, adreceu-vos a les entitats organitzadores ]
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Formació de les famílies 
amb infants

[ La Regidoria d’Educació  
de l’Ajuntament del Prat ha portat 
a terme un any 
més el programa 
PratFamílies, que 
aplega diferents 
accions de reflexió 
i de millora  
de la formació 
de les famílies 
amb filles i fills 
en edat escolar 
per fomentar 
la seva participació en els òrgans 
de govern dels centres educatius 
i altres estructures de participació 
municipals. Les Ampa han gestionat, 
amb la coordinació de l’Ajuntament, 
diferents conferències i tallers. 
Inscripcions a www.elprat.cat ]

L’Illa dels Banyols i la UPC

[ Un conveni permet l’Institut Illa 
dels Banyols  i l’Escola d’Enginyeria 
de Telecomunicació i Aeroespacial 
de Castelldefels (EETAC) de la UPC 
comparteixein equipaments  
i professorat. L’alumnat dels últims 
cursos de l’EETAC podrà fer els seus 
projectes de fi de carrera a l’Institut, 
on disposaran d’un laboratori  
de motors i components d’avions 
reals, mentre que l’alumnat  
dels cicles formatius d’aeronàutica 
de l’Illa dels Banyols farà pràctiques 
de comunicacions i radiofreqüència 
en el laboratori de l’EETAC.]

El diumenge 23 de gener es va inau-
gurar oficialment la nova escola bres-
sol municipal del Prat, La Blaveta. El dia 
següent, dilluns dia 24, el centre va co-
mençar a rebre els nens i nenes de 0 a 3 
anys que s’hi havien matriculat.

La Blaveta segueix el model d’escola 
bressol ja implantat al Prat en els al-
tres centres municipals, que entenen 
l’educació com un fet integral amb un 
model d’atenció diversificada a la infàn-

cia i a les famílies per tal de donar una 
resposta àmplia i de qualitat. 

Cinc escoles públiques

Amb l’entrada en funcionament de La 
Blaveta, el Prat ja disposa d’una xarxa 
educativa en la franja de primer cicle 
d’educació infantil (de 0 a 3 anys) de 
cinc escoles bressol públiques, de les 
quals quatre són municipals: la històri-
ca Sol Solet, inaugurada l’any 1962, amb 
capacitat per a 119 places; El Cabusset, 
que funciona des del curs 2006-07, amb 
127 places; La Granota, des del curs 
2009-10, també amb 127 places; i ara La 
Blaveta, la més gran de totes, amb 160 
places. A aquestes quatre cal sumar-hi la 
llar d’infants Dumbo, de la qual és titular 
la Generalitat, així com la xarxa d’escoles 
bressol privades que hi ha al Prat ❧

trobareu més informació a l’apartat viure/

Educació del web municipal www.elprat.cat

imatge de La Blaveta, uns dies abans de la seva inauguració.

Obre la 
nova escola
bressol
La Blaveta és la més gran
del Prat, amb 160 places
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Consell
Social
Municipal

oficina municipal de la unitat de primera atenció de serveis socials (uPass), al carrer d’ignasi iglesias.

Tal com preveu la llei catalana de Ser-
veis Socials, l’Ajuntament del Prat ha 
aprovat la constitució del Consell Social 
Municipal, un òrgan consultiu i de par-
ticipació ciutadana en el qual estaran 
representades, juntament amb el de-
partament municipal de Serveis Socials, 
aquelles entitats i agents d’àmbit social, 
veïnal i cultural que estiguin vinculades 
i duguin a terme projectes socials. 

El Consell Social Municipal vol ser una 
eina que faciliti la participació d’aquestes 
entitats en l’orientació de la política mu-
nicipal pel que fa als Serveis Socials, tot 
fent-hi aportacions i debatent les prio-
ritats. El consens serà un element fona-

L’Ajuntament aprova la
creació del nou òrgan de
participació i consulta
entorn als serveis socials

mental en el seu funcionament. El Con-
sell estarà format per un Plenari amb 
representació de tots els seus membres, 
que es reunirà un o dos cops a l’any, i per 
una Comissió que serà l’encarregada de 
portar el dia a dia.

El Consell també serà una eina per 
donar a conèixer al teixit cívic del Prat 
totes les accions que es duen a terme 
des dels Serveis Socials municipals, ja 
que facilitarà molt la comunicació entre 
l’Ajuntament i les entitats ciutadanes ❧
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Suport a les societats laborals

El president de la fesalc, Pere j. Puig ysern, i el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Comerç, 
juan Pedro Pérez, durant la signatura del conveni.

L’Ajuntament del Prat ha signat un con-
veni de col·laboració amb la Federació de 
Societats Laborals de Catalunya (Fesalc) 
de suport a la posada en marxa i consoli-
dació d’aquestes entitats. Entre els objec-
tius de la Fesalc (www.fesalc.es) hi ha la 
promoció de la posada en marxa i consoli-
dació d’empreses directa o indirectament 
vinculades a l’economia cooperativa.

Economia cooperativa
El conveni s’emmarca en les mesu-
res d’impuls a les societats laborals 
previstes en el Pla de Dinamització 
de l’Economia Cooperativa del Prat 
2010-2012, un pla estratègic (concer-
tat entre el sector del cooperativisme 
i l’administració local) que es proposa 
impulsar l’economia cooperativa (coo-

peratives i societats laborals) al Prat de 
Llobregat. Mitjançant aquest conveni, la 
Fesalc posarà els seus serveis a disposició 
de les societats laborals de la nostra ciu-
tat i col·laborarà amb l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Comerç de l’Ajunatment en 
el foment de l’economia cooperativa  ❧

[ Agustina Rodríguez ]

Conveni per ajudar a la posada en marxa i consolidació d’aquestes empreses

El conveni s’emmarca  
en les mesures d’impuls a  
les societats laborals previstes 
en el Pla de Dinamització  
de l’Economia Cooperativa

imPuLs aL CooPErativismE

La Fesalc promou la posada 
en marxa i consolidació 
d’empreses directa  
o indirectament vinculades 
a l’economia cooperativa

Posar EN marXa EmPrEsEs



“El nivel 
del fútbol 
pratense es 
muy bueno. 
Hay que dar 
oportunidades 
a las jóvenes 
promesas“

Jaime y Toni son los dos únicos futbolistas 
pratenses que juegan en el primer equipo 
de la Associació Esportiva Prat. Además, 
son los capitanes del equipo, junto  
con Alex Pérez y Rafa Murillo. Ellos  
se formaron en las categorías inferiores 
de los equipos pratenses: Toni  
es portero, tiene 24 años y empezó a ser 
futbolista en la Escola de Futbol Prat 
Blaugrana, y Jaime, delantero de 26 años, 
lo hizo, desde siempre, en la AE Prat.  
Las han vivido de todos colores con  
la camiseta de sus amores. Son, en estos 
momentos, el espejo de muchos niños 
que practican el fútbol en la ciudad.

Jaime Fuentes y Toni Texeira, 
capitanes de la AE Prat

Jaime Fuentes (a la 
izquierda) y Toni Texeira.
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“El nivel 
del fútbol 
pratense es 
muy bueno. 
Hay que dar 
oportunidades 
a las jóvenes 
promesas“

¿Cómo lleváis el hecho de ser los dos úni-
cos pratenses de la plantilla? 
Toni: Hace 6 años que Jaime y yo compartimos 
vestuario en la AE Prat. La verdad es que son 
muy pocos los jugadores de El Prat que han pa-
sado estos años por el equipo: Robert, Javi Pozo 
y Pep Costa, toda una institución. Nos gustaría 
que hubiera más jugadores de El Prat, pero las 
circunstancias hacen que se tengan que buscar 
fuera. 
Jaime: Sí, es cierto, hay muchos jugadores de El 
Prat con mucha calidad que están jugando fuera 
de nuestra ciudad.
 
Ahora mismo sois un espejo para los fut-
bolistas más pequeños. 
J: Cuando yo estaba en el fútbol base me fijaba 
mucho más en los que eran de El Prat que en los 
de fuera. Ahora, cuando nos ven los niños por 
la calle nos reconocen, nos saludan y nos ven 
como un modelo a seguir. 
T: Yo me formé en la Escola de Futbol Prat 
Blaugrana y, más que rivales, éramos gente del 
mismo pueblo jugando en clubes diferentes. Mi 
paso de allá para acá fue significativo porque 
demostró que, por el hecho de jugar en la Escola 
también puedes jugar después en la AE Prat.
 
¿Cuál es el nivel del fútbol en El Prat? 
J: Yo creo que hay muy buen nivel de los futbo-
listas en El Prat. El caso de Moreno y de Martos 
es diferente, porque son profesionales, pero sí es 
cierto que de aquí salen grandes jugadores. 
T: Es verdad. Cuando escuchamos en los Esports 
de El Prat Ràdio todo el repaso de los futbolistas 
pratenses que juegan fuera vemos que hay mu-
chos que se han de ganar las castañas lejos de El 
Prat. Y creemos que muchos tienen el nivel para 
estar jugando en Tercera y en la AE Prat.

¿Cómo es el fútbol de Tercera División? 
J: Hay campos bonitos para jugar al fútbol, como 
el del Reus, con césped natural y gusto por el to-
que de balón. En otros campos se intenta jugar 
hasta que nos dejan. Es cierto que hay de todo.
T: También tenemos campos históricos como el 
del Palamós, que te permiten poder jugar al fút-
bol en un marco incomparable. Y también equi-
pos que prefieren otros estilos de juego menos 
vistosos y, en consecuencia, más aburridos para 
el espectador. 

Siguiendo este hilo, ¿cómo se puede atraer 
más gente al Sagnier los domingos? 
J: Somos mucha gente en la ciudad y la verdad 
es que viene muy poca gente, puede ser porque 

hay mucha variedad de deportes en El Prat y 
cada uno tiene su espacio. 
T: Claro que nos gustaría ver el campo más lle-
no, aunque no tenemos la solución. La pasada 
temporada sí se llenó, cuando los resultados 
del equipo acompañaron. Supongo que al estar 
cerca de Barcelona, con lo que significa tener 
el Barça y el Espanyol al lado y toda la gente 
que arrastran, y la situación económica del país, 
que te hacen repensar el hecho de pagar para 
ver al equipo de la tu ciudad, son dos factores 
importantes a tener en cuenta para explicar la 
afluencia de espectadores.
 
¿Se puede repetir un éxito como el de la 
temporada anterior, cuando jugasteis la 
promoción de ascenso a 2 ª B? 
J: Estamos luchando por ello y estoy seguro de 
que lo podemos conseguir. 
T: Hay que ver el vaso medio lleno. Todo el mun-
do a principio de temporada nos marcábamos 
este objetivo. Intentaremos hacer todo lo posible 
para poder entrar. 

Toni, te lesionaste gravemente en la ro-
dilla el pasado abril, cuando te rompiste 
el ligamento cruzado, y ahora estás ya de 
nuevo sobre el césped. ¿Cómo has vivido 
este periodo de lesión tan largo? 
T: Fue un golpe muy duro, porque el equipo es-
taba en un gran momento, a punto de disputar 
su primera promoción de ascenso. Tras el pro-
ceso de recuperación, estoy contento de volver 
a entrenar con el grupo y sentirme, de nuevo, 
futbolista y participar del equipo.

Jaime, tú has jugado en antiguo campo 
del Fondo d’en Peixo 
J: ¡Y en campo de tierra, que de estos ya no que-
dan! Allí jugué desde alevín hasta juvenil y mi 
primera temporada en la AE Prat. Era un campo 
que se llenaba y el público estaba muy encima 
e intimidaba al rival. Me hubiera gustado seguir 
en el Fondo d’en Peixo, donde había mucho más 
ambiente futbolístico.

Además, eres el jugador de El Prat con 
más partidos disputados en Tercera 
J: Pues sí, y es un orgullo para mí defender la ca-
miseta del pueblo y del equipo donde he estado 
toda mi vida. Hay que seguir mejorando, y espe-
ro que alguien que venga por detrás me supere. 
Esto significa que se han ido dando oportunida-
des a gente del fútbol base pratense ❧

[ José David Muñoz ]

“Es un orgullo para 
nosotros defender  
la camiseta  
del pueblo y del 
equipo donde hemos 
estado toda la vida”

“Intentaremos  
hacer todo lo posible 
para volver a repetir 
una promoción 
de ascenso a 2 ª B” 

“Ahora, cuando 
nos ven los niños  
por la calle nos 
reconocen, nos saludan 
y nos ven como  
un modelo a seguir“
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Aparcaments Aparcaments 
segurs per 
a bicicletes

un Bicibox instal·lat a sant joan despí, on s’està fent una prova pilot.

El Prat és una de les ciutats de l’entorn 
metropolità que comptarà aquest pri-
mer trimestre de l’any amb el nou sis-
tema d’aparcament públic per a bici-
cletes, l’anomenat Bicibox, impulsat per 
l’Entitat Metropolitana del Transport.

Es tracta d’unes caixes de la mida d’un 
cotxe amb capacitat per a 14 bibicletes. 
L’objectiu és oferir un espai segur on 
aparcar les bicis.

Els Bicibox s’instal·laran en indrets 
estratègics de la ciutat: equipaments 
públics, estacions de tren i metro, etc. 
A més, funcionaran amb energia solar i 
seran transportables. 

El Prat segueix apostant 
per la bici com  
a transport urbà després 
de la implantació de  
la xarxa de bicicarrers

Per fer servir el Bicibox caldrà una targe-
ta que, amb un abonament de 35 euros 
anuals, ens permetrà guardar la bici-
cleta durant 12 hores. Si se sobrepassa 
aquest temps es carregarà una penalit-
zació en la targeta, que també ens ser-

virà per qualsevol Bicibox metropolità. 
De moment, al Prat es posaran en mar-
xa 10 Bicibox, és a dir, a la ciutat hi haurà 
aparcament segur per a 140 bicicletes  ❧

[ Luis Rodríguez ]  
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El Futbol Sala pratenc,
en procés de transformació

A la segona va la vençuda. Després d’un 
primer intent fracassat fa dos anys per 
arribar a una fusió entre les dues enti-
tats de futbol sala pratenques, l’estiu de 
l’any passat va fructificar l’acord entre 
l’Sporting Prat (fundat el 1977) i el Club 
de Futbol Sala Casa Alcalá (creat l’any 

1998) per tal d’unificar l’estructura. Era 
el pas per consolidar el futbol sala de 
competició al municipi.

El Casa Alcalá comptava, fins al mo-
ment, amb dos equips amateurs, dos de 
base i un altre femení. L’Sporting Prat 
afegia un amateur més. D’aquesta ma-

A principi d’estiu, l’Sporting Prat i el Casa Alcalá, les dues entitats del Prat dedicades 
al futbol sala de competició, van acordar la seva fusió. Ara caminen plegades

nera neixia l’Sporting Alcalá 
Prat, presidit per Antonio Al-
calá i dirigit per Joan Fonta-
nals, fins al moment ànima 
de l’Sporting.

Dos equips 
amateurs

L’estructura s’ha reduït a 
dos equips amateurs, un a 
Territorial i un altre a Pre-
ferent Catalana. Tot i que 
el moment esportiu no és 
el millor per cap dels dos 
equips, ara mateix s’aposta 
per donar continuïtat al 
projecte de club.

La incorporació d’un equip femení és 
una de les assignatures pendents de la 
nova entitat. La intenció és la de crear 
aquest equip amb noies del Prat, no 
com havia passat fins ara ❧

[ José David Muñoz ]

foto conjunta dels cadets i dels juvenils de l’sporting alcalá Prat.

La base, la formació
La base de la continuïtat és l’aposta  
per la formació. Actualment, l’entitat  
té dos equips de base, un cadet  
i un juvenil, sent la única referència  
de futbol sala de formació al municipi. 
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El Club Petanca Marina, amb més de trenta anys de trajectòria, 
ha tancat un campionat sensacional. Les expectatives de 
l’entitat, que juga a les pistes de la plaça Louis Braille, passen 
per jugar la propera temporada en una categoria superior.

PEtaNCa
A la temporada de debut a Copa Catalunya, el Sènior 1  
del CB Prat s’ha trobat amb partits difícils que li han impedit 
escalar posicions a la taula. Els homes de Chus Fernández 
tenen tota la segona volta per remuntar la situació.

CB Prat sÈNior 1

El Juvenil de Lliga Nacional de l’Associació Esportiva Prat es 
troba a la zona alta de la taula. Un dels seus jugadors, Estiven 
Rodríguez, va ser convocat amb la selecció catalana sub-18.

juvENiL aE Prat
Als Veterans Prat (samarreta blanca i blava) juguen futbolistes 
retirats d’equips de futbol del municipi. Militen a la Primera 
Divisió i el requisit per poder participar és superar els 30 anys.

vEtEraNs Prat
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El parc Nou va ser la seu de les finals comarcals  
de Cros, una modalitat atlètica en la qual els participants 
corren camp a través. 
Vídeo a www.elprat.tv

Cros
El conjunt entrenat per Rafa García ha tancat la meitat  
del campionat a dalt de tot de la classificació. El somni  
de l’ascens està cada cop més a prop de la veterana entitat  
del Prat de Llobregat. Vídeo a www.elprat.tv

juvENtud Prat

El diumenge 
20 de febrer es 
disputarà el 36è 
Gran Premi Ciutat 
del Prat de Marxa 
Atlètica, que 
coincidirà amb 
el campionat 
de Catalunya 
de Promoció. 
Com és habitual, 
les proves es 
disputaran a la 
zona del Sagnier.

marXa atLÈtiCa



PubLiCitat
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Cinema CaPri

También la lluvia
[ Director: Icíar Bollaín
[ Guió: Paul Laverty
[ Fotografia: Alex Catalán
[ Muntatge: Ángel Hernández Zoido
[ Intérprets: Luis Tosar, Gael García Bernal, 
Karra Elejalde, Raúl Arévalo,  
Cassandra Ciangherotti,  
Juan Carlos Aduviri, Carlos Santos
[ Durada: 103 minuts

El cinema des del cinema
Recordar una història que molts fan veure que no ha existit

Santos i Sebastián són el productor i el 
director d’una pel·lícula que parla de 
la conquesta i colonització espanyola 
d’Amèrica. El rodatge, amb escenaris 
naturals a Bolívia, se centra en les veus 
crítiques en defensa dels indis quan, de 
sobte, esclata una revolta en defensa de 
l’aigua. Tot l’equip s’hi veurà afectat.

Assumir la pròpia història

La darrera pel·lícula d’Iciar Bollaín és un 
estimulant treball que, tot partint d’un 
rodatge cinematogràfic, reflexiona sobre 
la història, el cinema i el compromís so-
cial i polític dels artistes.

De fet l’autora, amb el magnífic llibre 
de ruta creat pel guionista Paul Laverty 
(col·laborador habitual de Ken Loach), 
ens endinsa en una triple història perfec-
tament encaixada amb l’ajut del muntat-
ge hàbil i àgil d’Ángel Hernández Zoido. 
También la lluvia explica les incidències 
d’un rodatge complicat, la realitat his-
tòrica de la conquesta a inicis del segle 
XVI i el present bolivià amb les lluites dels 
indígenes per la supervivència.

Tot plegat serveix a Bollaín, cada cop 
més segura darrere les càmeres, per fer 
una reflexió sobre el procés colonitzador 
i les seves conseqüències, encara avui 
dia, tot donant un cop d’atenció a una 
part de la història d’Espanya que molts 
encara es neguen a assumir i per la qual, 
segurament, caldria demanar perdó. El 
fet de situar l’acció a Bolívia, enlloc del 
Carib, com correspondria, dóna a la de-
núncia de Bollaín un caràcter universal 
que la fa, si cal, més colpidora.

Grans actors per a 
personatges humans 

Els personatges de les tres històries 
estan plens de contradiccions, grande-
ses i misèries que es deriven de la seva 
pròpia humanitat. Trets als quals donen 
vida un magnífic grup d’actors entre els 
quals destaca per mèrits propis un in-
commensurable Luis Tosar i un brillant 
Karra Elejalde (Colom, actor i personat-
ge), potser el més humà de tots ❧

[ Marga Gómez ]

algú del 
prat  
et recomana  
un llibre

La Sisena Flota a Barcelona.
Quan els nord-americans envaïen la Rambla

[ Xavier Theros 
[ Edicions la Campana
[ Barcelona, 2010
[ L’autor presentarà el llibre  
al Cèntric el dia 17 de febrer

“Aquest llibre no és només un 
recull d’històries i d’anècdotes 
que els mariners nord-
americans van deixar durant 
les seves estades a Barcelona 
(des del 1951 fins el 1987), 
sinó també una part de la 
història del barri Xino i d’una 
població oprimida i pobre que, 
captivada pel cinema i pel way 
of life americà, va rebre amb 
les mans obertes els dòlars,  
els xiclets, el Zippo, els texans, 
el jazz… la mateixa població que 
30 anys més tard acomiadaria  
els nord-americans  
amb eslògans com “Otan no” 
o “Yankies go home” ❧

[ Xavier González Boix ]
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TELEFONIA,
el sector
comercial
més
conflictiu

L’Oficina Municipal d’Atenció a la per-
sona Consumidora (OMIC), va atendre 
l’any 2010 gairebé 3.000 visites. Les de-
núncies i reclamacions van créixer un 
5% respecte a 2009, i el sector més con-
flictiu va ser el de la telefonia, amb un 
46% dels expedients oberts.
[ Dificultats per donar-se de baixa, 
irregularitats de facturació, publicitat 
enganyosa d’ofertes i cobrament de 
serveis no contractats centren les quei-
xes en telefonia.
[ Un altre sector conflictiu és el dels 
subministraments, sobre tot de llum i 
gas. L’any 2010 ha estat l’any del “slam-
ming”, que és el canvi de proveïdor no au-
toritzat pel titular del contracte. La libe-
ralització del mercat energètic (canvi de 
companyia lliurement) ha incrementat 
aquesta mala pràctica 
[ Els serveis financers i les asse-
gurances també han incrementat les 
queixes respecte d’anys anteriors: co-
brament de comissions, requeriment de 
pagament de deutes, augment de pri-
mes d’assegurances...
[ Les queixes també afecten els sec-
tors d’electrodomèstics i equips infor-
màtics (bàsicament incompliments de 
la garantia per defectes de fabricació o 
per desaparició de l’empresa).
[ Les companyies aèries conti-
nuen amb algunes pràctiques que 

l’Agència Catalana del Consum consi-
dera abusives i que encara no s’han 
resolt (cobrament per equipatge o dife-
rències de preu en funció de la forma 
de pagament). També hi ha queixes per 
anul·lacions i retards en els vols ❧
omiC, c. major, 23. tel. 933790050, ext. 2136
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El Prat  
amb el Sàhara
[ Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa
[ c/ Dolores Ibarruri,45
[ sahara_elprat@hotmail.com
[ http://elpratambelsahara.
entitatsdelprat.cat

C

membres de l’associació, amb una pancarta reivindicativa.

El Prat amb el Sàhara,
solidaritat amb el poble sahrauí
L’any 1995 un grup de famílies del Prat comença a participar en el projecte 
de Vacances en Pau, acollint nens i nenes sahrauís a la nostra ciutat

Arran d’aquesta unió de famílies es va 
decidir crear aquesta associació com 
una secció de l’ACAPS, Associcació Ca-
talana d’Amics del Poble Sahrauí. L’any 
2008 es va crear El Prat amb el Sàhara 
com a entitat pròpia i independent, fe-
derada amb l’associació central.

L’objectiu d’aquesta entitat és des-
envolupar projectes de solidaritat amb 
el poble sahrauí. El projecte més des-
tacat s’anomena Vacances en Pau, on 
famílies pratenques acullen nens i ne-
nes sahrauís durant els mesos d’estiu. 
Aquests infants són refugiats de cam-
paments al desert algerià. Aquesta po-
blació sahrauí viu al mig del desert, en 

tendes de campanya o “haimes” sense 
aigua corrent ni electricitat.

Vacances al Prat

Durant aquests mesos a les llars pra-
tenques es pretén donar als infants 
l’atenció mèdica adequada i una ali-
mentació equilibrada, la possibilitat de 
veure i d’aprendre moltes coses que 
no coneixen i l’experiència de conviu-
re amb nens i nenes catalans/nes per 
arribar a tenir una altra imatge del món, 
diferent a la qual els mostra la realitat 
quotidiana dels campaments de refu-
giats on viuen exiliats des de l’any 1975.
Un altre dels projectes que s’organitza 

cada any és la Caravana Catalana d’Ajut 
Humanitari, organitzada per l’ACAPS, 
amb aliments o amb material d’higiene 
que es distribueixen als campaments 
d’exiliats de Tindouf.

El Prat amb el Sàhara està col·laborant 
amb la campanya perquè es dugui a ter-
me al mes de febrer amb caràcter urgent. 
Si voleu conèixer la resta de projectes i 
voleu col•laborar amb l’associació, hi ha 
moltes maneres de fer-ho. Podeu entrar 
al seu web o apropar-vos al centre cívic 
Sant Jordi - Ribera Baixa els dimecres de 
18.30 a 20 hores ❧

[ Elena Asensio ]

al que entre tots  
i totes fem evident 
el suport al poble 
sahrauí. Hi ha moltes 
maneres diferents  
de col·laborar  
amb aquesta entitat.
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