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EDITORIAL
NOVES ESTRATÈGIES

Amb el sopar que varem celebrar, per cert amb notable èxit, el proppassat dia 23 
de novembre s’han donat per acabats els actes del cinquantè aniversari de la 
nostra entitat. Han estat uns anys, sens dubte, plens de diferents i exitoses
activitats, i el nomenament d’en Jordi Gili i Farrés com a President d’Honor és el 
brillant colofó d’aquests anys. Era de justícia que li féssim un reconeixement. Així
doncs, en Jordi és i serà ja per sempre el merescut President d’Honor de l’entitat. 
Però per sort nostra, continuem comptant amb ell i amb l’Olga Sabater i Monés (a 
qui des d’aquestes ratlles li volem fer un reconeixement als seus mèrits) en aquesta 
nova etapa que ara tot just encetem.

De moment, no hem parat de reclamar des de on ens ha estat possible una major 
presència de la societat civil que podem representar a la nostra localitat. A partir 
d’ara ho farem!!

Passen massa coses a El Prat perquè hi assistim impassibles: grans 
infraestructures, creixement, Agenda 21, agricultura, etc., que seran objecte 
d’atenció per part nostra. I més.

És per tot això que engegarem, al marge de les ja tradicionals activitats de l’entitat 
(sardanes, aplecs, xarxa d’altaveus, sopar anual, participació a la Fira Avícola, 
escollir per part dels nostres socis l’Amic d’El Prat anual, ...), una sèrie d’iniciatives 
per tal d’assolir els nostres objectius.

Tenim la voluntat d’elaborar un pla estratègic per als propers cinc anys de vida de 
l’entitat. Creiem que hem de tenir clar com volem que sigui en el futur.

Estem creant una web pròpia per tal d’incorporar les noves tecnologies, així com 
incrementar la difusió de les nostres activitats i una major presència a la nostra 
societat.

Volem crear noves comissions a fi d’assolir la necessària obertura de l’entitat a 
noves sensibilitats, tant locals com de país. 

Cal rehabilitar el nostre local social, amb especial atenció a la biblioteca i adaptar-
lo a les noves tecnologies i a les necessitats de les generacions més joves.
Intentarem estar presents allà on el nom d’El Prat si jugui les garrofes, el prestigi o 
el que calgui amb la bandera de la cultura, la clau i l’espasa.

No voldria acabar sense donar les gràcies, una vegada més, a vosaltres, els nostres 
socis (els individuals i els nous socis corporatius) que ens encoratgeu a seguir 
endavant i a no perdre la il�lusió en allò que fem. A tots vosaltres, els que ja hi sou 
i els nouvinguts: gràcies pel vostre suport.

Jordi Codina i Roig
President

BonesBonesBonesBones FestesFestesFestesFestes!!!!!!!!!!!!
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ACORD DE COL�LABORACIÓ AMB EL CNL
A finals de novembre, Amics d’El Prat ha signat un Acord de col�laboració amb 
el Centre de Normalització Lingüística per promoure el programa Voluntariat per 
la llengua.
La integració lingüística de les persones que viuen a Catalunya és una tasca de 
tota la societat civil, i el teixit de les entitats d’una població és un espai 
privilegiat.
Amb la signatura d’aquest acord de col�laboració el Centre de Normalització
Lingüística donarà a conèixer la nostra entitat, Amics d’El Prat, als participants 
en el programa, així com les activitats que hi desenvolupem.
S’obre a tots els socis i sòcies el poder participar en el programa com a 
voluntaris per la llengua. Si algú de vosaltres està interessat només cal que ens 
ho digueu.
Per tal de mantenir-vos informats, anirem difonent el programa i les activitats 
que s’hi van realitzant. Tindrem al nostre local el material de difusió a disposició
de tots vosaltres.

Breus:

Amics d’El Prat ha estat la primera entitat que ha signat un conveni d’associació

amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL). La signatura 

del mateix va tenir lloc en data 23 d’octubre de 2007.

En virtut d’aquest conveni qualsevol soci d’Amics d’El Prat tindrà dret a fer-
se soci del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat amb un 
descompte del 40% de la quota anyal.
Ser soci del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat suposa, entre 

d’altres, disposar d’un exemplar de cada una de les publicacions pròpies del 

CECBLL, descomptes en sortides culturals, jornades i altres actes i activitats i 

rebre el butlletí informatiu del CECBLL.

Amics d’El Prat i el Centre d’Estudis Comarcals a l’empara d’aquest conveni 

acorden també proposar l’organització conjunta d’activitats.

Les relacions entre Amics d’El Prat i el CECBLL seran de col�laboració i 

coparticipació en tot allò que signifiqui un benefici mutu, des de la difusió i 

divulgació de les activitats d’ambdues entitats fins  a la utilització de les 

publicacions del CECBLL, tant en suport paper com en suport digital, o el suport 

editorial del CECBLL en les activitats d’Amics d’El Prat.

CONVENI D’ASSOCIACIÓ AMB EL CECBLL

Sopar Anual de l’Entitat
El passat 23 de novembre es va celebrar el sopar anual d’Amics d’El
Prat. Enguany durant el sopar es va retre homentge a Jordi Gili i 
Farrés fent-li entrega del guardó que l’acredita com a President 
d’Honor de l’entitat. Aquesta distinció li va atorgar l’Assemblea
General de Socis el passat mes de març i va ser proposada per l’amic 
Vicenç Tierra en l’Assemblea Extraordinariadel mes de novembre de 
2006 quan va haver el relleu a la presidència de l’entitat.
El sopar es va fer al Restaurant Casa Alcaide i va aplegar prop d’unes 
cent cinquanta persones que van voler acompanyar al Jordi en aquest 
acte de reconeixement a la seva trajectòria davant de l’entitat.
Agustí Casas va ser l’encarregar de conduir l’acte i va anar donant pas 
a les diferents persones que ens van parlar dels diferents àmbits de la 
trajectòria del Jordi.
La vetllada va concloure amb les paraules de l’actual president, Jordi 
Codina i Roig. 

LXIII Xarxa d’Altaveus

La Festa Major ens va tornar a portar la Xarxa d’Altaveus, 

enguany arribant a la 63a edició. En la inauguració ens van 

acompanyar l’alcalde i altres membres del consistori que 

representaven totes les forces polítiques que el composen.

Per segon any s’ha comptat amb la col�laboració d’“El Prat 

Ràdio” que ha fet possible la continuïtat de la Xarxa.
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XIII APLEC DE LA TARTANA

El passat 21 d’octubre d’enguany va tenir lloc el XIII Aplec de la Tartana. Per cinquè any 

consecutiu, l’acte es va celebrar al Fondo d’en Peixo. El bon temps ens va acompanyar 

podent-se realitzar tots els actes programats. En primer lloc la tradicional cercavila de cavalls 

amb genets, carros i tartanes pels carrers del casc antic. Un cop arribat al parc, els infants 

varen poder gaudir de petits trajectes amb les tartanes i carros. De ben segur uns van repetir 

més d’un cop i d’altres s’estrenaven en l’experiència. 

Aquest any vàrem comptar amb algunes novetats, la incorporació del rocòdrom de la UEC, 

que va fer patir un xic a alguns pares veient com la quitxalla s’enfilava per les parets, la 

participació dels amics d’Adisprat que ens oferiren els objectes d’artesania que elaboren ells 

mateixos i la presència dels Amics de la Masia amb una espectacular parada de carbasses i 

una carpa amb documentació il�lustrada de  llibres de masies.

L’organització, com ja és tradicional, va comptar amb la ballada de sardanes amb la 

participació de la cobla Baix Llobregat. També participaren els geganters que amenitzaren la 

jornada.

Durant els parlaments, el nou president  de la entitat Jordi Codina amb el recolzament d‘altres 

membres de la Junta va recordar la voluntat de migrar l’emplaçament l’Aplec de la Tartana a 

un lloc no tant urbà quan les infrastructures ho permetin.

Desprès d’aquests actes, va tenir lloc el tradicional dinar de germanor amb botifarra i 

mongetes que els Amics de la Sardana preparen amb tanta cura i voluntat. Enguany l’entitat 

va obsequiar els assistents amb una “braga” de color carbassa per posar-se al coll quan fa 

fred amb una serigrafia recordant el XIII Aplec de la Tartana, esperant amb il�lusió que el 

proper any pugui continuar pujant la participació ciutadana com fins ara.
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Després d’una llarga malaltia que l’ha 
mantinguda apartada de la seva 
activitat, el 29 de novembre moria la 
nostra companya Mercè Busquets i 
Grau a l’edat de 63 anys. Com es digué
el dia del seu funeral, l’arribada de la 
Mercè i en Jordi als Amics de la 
Sardana, fou una alenada d’aire fresc. 
La seva actitud sempre positiva i la seva capacitat de generar 
pau i harmonia, la feren mereixedora en tot moment del respecte 
i l’amistat de tots els membres d’aquesta secció.

Pocs dies més tard, el 3 de 
desembre, moria la Joana Requena 
i Garcia, esposa de l’Àngel Martí, 
tots dos destacats membres dels 
Amics de la Sardana. Mai podrem 
agrair-los prou la seva tasca en el 
camp de l’ensenyament de la 
sardana. 

Des de fa molts anys i fins fa ben poc l’Àngel i la Joana han 
estat responsables de l’ensenyament a l’escola Verge del Carme 
i també han participat als cursets del CC Jardins de la Pau i a 
l’esplai de Caixa Penedès.
A les seves famílies el nostre més sincer condol i a ells el nostre 
profund agraïment. Descansin en pau.

Comiat
En el decurs d’aquests darrers mesos, hem de lamentar la pèrdua 
de diversos socis molt vinculats a les activitats de la nostra entitat 
i des d’aquí volem testimoniar a ells i llurs famílies el nostre 
agraïment per la seva tasca i amistat.
Tal com esmentàvem en el butlletí de 
Festa Major, el 22 de maig moria a 
l’edat de 83 anys, el Dr. Jaume 
Codina i Vilà, historiador local, fill 
predilecte d’El Prat, Creu de Sant Jordi, 
“Amic d’El Prat 1985”, membre 
fundador, president i soci d’honor de la 
nostra entitat.

En Jordi fou distingit per la nostra 
entitat amb el guardó“Amic d’El Prat 
1994” i particularment els darrers anys 
de la seva vida, participà en la 
recuperació i difusió de la memòria 
històrica del nostre poble, amb diversos 
escrits i xerrades que esperem que ben 
aviat, puguem veure recopilats en un 
llibre que s’està preparant.

Jordi Ribas i Martí moria desprès d’una vida dedicada de 
manera molt especial al seu barri, la Barceloneta i per extensió a 
tot el poble d’El Prat.

La caixa del nou joc d’Amics d’El
Prat i el darrere de les diferents
fitxes dels personatges que cal 
descobrir i conèixer.

AMICS D’EL PRAT EDITARÀ EL 2008 UN JOC DE TAULA PER CONÈIXER LA HISTÒRIA DEL PRAT

El Prat memòri @
El primer joc de la sèrie està dedicat a personatges de la nostra història.

Amics d’El Prat vol fomentar el coneixement de la nostra història entre el

màxim de persones i col�lectius de la ciutat, escoles, llars d’infants, casals de 

gent gran, entitats, etc.

La memòria històrica és pot explicar a través de molts contextos diferents, 

com personatges, edificis, entorns naturals, paisatges, objectes, carrers.

La Comissió del Patrimoni d’Amics d’El Prat ha preparat un seguit de jocs de 

taula, basats en 44 fitxes duplicades, corresponents a 22 elements de la 

nostra història, que cal destapar de dos en dos, practicant la memòria 

retentiva visual i el coneixement de qui o que és el representat a cada fitxa.

El joc és diu genèricament “El Prat Memori@”, i es farà la presentació de la 

col�lecció i del primer joc de la sèrie, PERSONATJES DEL PRAT (1), a 

principis de la primavera del 2008.

PROPERA BALLADA DE SARDANES
DIA 23 DE DESEMBRE
A LES 12 DEL MIGDIA

A LA PLAÇA DE LA VILA


