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EDITORIAL 

En el darrer número del nostre butlletí 
recordareu que us feia esment al pla 
estratègic que l’entitat estava preparant 
com a guia del que hauria de ser la seva 
actuació en els propers cinc anys.  
 
Doncs bé, aquest pla es ja una realitat. 
Va ser presentat a l’assemblea general 
ordinària del més de febrer i ha estat 
desenvolupat amb convicció durant 
aquest primer semestre de 2008. 
 
Són moltes les activitats i actuacions 
fetes en aquest període com podreu 
comprovar en llegir aquesta edició del 
butlletí. Tantes que ens hem de plantejar 
d’augmentar la freqüència d’edició del 
nostre instrument de comunicació per 
poder donar cabuda a les informacions 
que generen les nostres activitats. 
 
Hem fet taules rodones, presentació de 
llibres, sopars col·loqui, acords de 
col·laboració amb entitats... i a més les ja 
consolidades activitats de ballades de 
sardanes mensuals, l’aplec del Centre 
Artesà, la diada de Sant Jordi... Es a dir, 
el que, com us vaig dir al desembre, una 
combinació de tradició amb nous 
continguts. 

Cal que digui que els resultats estan sent 
molt engrescadors. Els actes tenen una 
afluència de públic aclaparadora, els 
sopars estan tenint molt d’èxit i la gent, 
vosaltres, ens feu arribar comentaris 
positius que ens animen a seguir en 
aquesta línia. 
 
Això només a fet que començar. El 
nostre projecte està a les beceroles. Per 
a que al final dels cinc anys d’objectiu 
arribem a la zeta ens queda molt per fer i 
per treballar. Com deia fa poc un 
convidat als nostres sopars col·loqui “... 
les coses no són fàcils però tampoc són 
impossibles”. Amb esforç i el mateix 
suport que ens esteu demostrant en 
aquesta fase inicial segur que entre tots 
ho aconseguim. 
 

 
 
Jordi Codina Roig 
President 
 

Arrenca la nova etapa 
 

També dèiem en el darrer número de l’anterior Lannaria que estàvem creant la nostra 
pròpia web. Doncs sí. Tot i que no la podeu veure encara i que sembla que vagi “més 
a poc a poc que el cavall del dolent” que s’acostumava a dir abans, la pàgina va a bon 
ritme i és molt probable (així ho esperem) que dintre del més de juliol estigui 
plenament operativa. 
 
Els que de vosaltres vareu assistir a l’assemblea del febrer podeu dir que allà ja en 
vareu veure una de web. És cert, en hi havia una. Però com que no arribava a satisfer 
les nostres necessitats varem optar per a engegar un nou projecte que pensem serà 
el bó. Tan és així que si tot va com pensem, aquest número l’haureu tret de la pàgina 
web. 

La pàgina web d’Amics d’El Prat 
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El proppassat dia 14 de maig Amics d’El Prat 
va organitzar el primer d’una sèrie d’actes 
que l’entitat té previst organitzar en el 
desenvolupament de la nova etapa iniciada 
aquest exercici, en l’àmbit d’actuació de la 
seva comissió econòmica. 
 
L’acte va consistir en un sopar col·loqui que 
va comptar amb la presència del Sr. Enric 
Crous, Director General del Grup Damm, com 
a convidat especial. El Sr Crous va fer una 
breu exposició sobre el Grup Damm, el seu 
posicionament a El Prat i les circumstàncies 
que, des d’un punt de vista industrial i 
empresarial, fan del municipi un emplaçament 
atraient per a implantacions d’operadors 
econòmics de pes. 
 
Parlant d’El Prat es van posar de manifest els 
elements clau que concreten la importància 
estratègica del municipi per l’activitat 
industrial i econòmica en general: l’aigua i 
l’emplaçament estratègic logístic (port, 
aeroport i tren).  
 
També, es van posar de manifest greus 
mancances locals en temes d’infraestructura 
que limiten el potencial d’aquesta 
implantació. 
 

 

Va fer una oberta declaració a favor del 
compromís de les empreses amb la societat 
que les envolta a partir de la reinversió de par 
dels beneficis en el país i el municipi. 
 
La trobada, que va ser presidida per en Jordi 
Codina, President d’Amics d’El Prat i al 
mateix temps de la comissió econòmica de 
l’entitat, va reunir trenta quatre contertulians 
que representaven una bona mostra del teixit 
econòmic, industrial i social d’El Prat de 
Llobregat. Entre ells quals cal destacar  la 
presència de bona part dels patrocinadors de 
l’entitat. 
 
L’experiència va ser molt ben valorada per la 
totalitat dels assistents en la mesura que va 
possibilitar un apropament d’una 
heterogeneïtat de representants de la vida 
econòmica i social de la nostra Ciutat al 
voltant d’un tema d’interès general pel 
conjunt de la societat, en un clima distès i 
agradable. 
 
 

 
 
 
Més informació a la nostra pàgina web  
www.amicsdelprat.cat 

Sopar col·loqui amb Enric Crous 
 

En vespres de Sant Jordi, Amics 
d’El Prat va convocar els seus 
associats i simpatitzants a la 
presentació que en Jordi Ribes 
va fer del seu llibre recull 
“Retalls del present i del 
passat”. El text és una 
recopilació dels diversos escrits 
que en Jordi Ribes “Sopes” va 
anar publicant al llarg de la seva 
prolífica vida pública al nostre 
municipi. 
 
L’acte va suposar un èxit 
aclaparador atribuïble sens 
dubte a la tirada del personatge 
del llibre. És va veure superada 
amb escreix la cabuda de la sala 
d'actes de l'hotel d'entitats del 
carrer Lo Gaiter del Llobregat i el 
resultat de tot plegat, va ser 
d'allò més fresc i entranyable, 
amb sorpresa final per part de 
l’autor i alhora músic etnic, de la 
interpretació del Virolai als sons 
del sac de gemecs que va ser 
cantat per la totalitat dels 
assistents. 
 

Presentació del llibre 
“Retalls del present i del 
passat” de Jordi Ribes 

Segon dels actes organitzats baix el 
format sopar col�loqui i que va 
comptar amb la presència, com a 
convidat especial, de l'alcalde de Sant 
Cugat sr. Lluís Recoder.  
 
Amb el tema dels models de ciutat de 
fons, el sr. Recoder va fer una 
exposició de les claus que han 
orientat la política municipal a Sant 
Cugat i que han estat orgull de Ciutat, 
identitat, integració, patrimoni 
històric, equilibri espai residencial - 
espai econòmic i entorn natural. 
 

El resultat de tot plegat segons ens va 
dir el senyor Recoder és que Sant 
Cugat, havent optat per un model de 
ciutat difosa (creixement horitzontal) 
és la ciutat amb més zona verda per 
habitant, amb la població més jove de 
Catalunya i amb més habitatge social 
de Catalunya, sense necessitat 
d’acollir un ARE, amb un 8.5% de 
població vivint en sol públic. Es 
remarcable el fet que un dels criteris 
d’assignació de la vivenda pública 
hagi estat el acreditar deu anys de 
padró municipal. 

A l’acte hi van assistir més de trenta 
persones que acabada l’exposició del 
ponent van participar en un debat 
força interessant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació a la nostra pàgina web  
www.amicsdelprat.cat 
 

Sopar col·loqui amb Lluís Recoder, Alcalde de 
Sant Cugat 
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Seguint la línia adoptada per la nova junta i 
tal com es va anunciar a l’assemblea de 
febrer de 2008, l’entitat s’obre a la resta del 
teixit associatiu local i amb aquests acords 
vol apropar-se a les entitats més significades 
de la societat civil del municipi. 
 
El 25 d’abril amb La Casa de Andalucía i el 
16 de maig amb l’Agrupació de Comerciants i 
Industrials d’El Prat, ACIP, es va procedir a 
la signatura d’un conveni de col�laboració  
entre Amics d’El Prat i les esmentades 
entitats. 
 
L’acte de protocolització de l’acord el varen 
protagonitzar Francisco Jodar i Càndida 
Canalejo com a Presidents respectivament 
de Casa de Andalucía i ACIP d’una banda i 
Jordi Codina com a President d’Amics d’El 
Prat i de la Comissió Econòmica d’aquesta 
darrera entitat 
 
Els convenis tenen com a objectiu potenciar 
les sinèrgies comunes i obrir el ventall de 
participació dels associats de cada una de les  
 

entitats en les activitats que pugui organitzar 
l’altre, tot això sempre dintre del marc 
establert en els acords respectius. 
 
Els principals punts de trobada d’ambdues 
entitats (però no l’únic) es circumscriuen a 
l’àmbit cultural recreatiu pel que fa a Casa 
de Andalucía i a l’econòmic en relació a  
ACIP. En aquest darrer cas, a més, l’ampli 
ventall d’activitats que desenvolupa Amics 
d’El Prat, ha de possibilitar a l’empresariat 
que treballa però no viu a la població, un 
apropament a la realitat cultural i identitària 
d’el municipi d’El Prat de Llobregat.  
 
Casa de Andalucía amb una extensíssima 
trajectòria a El Prat, ACIP, amb més de 
quinze anys de presència activa al municipi i 
Amics d’El Prat, amb els seus cinquanta tres 
anys d’existència, volen ser exponents de la 
vitalitat de la societat civil i de la implicació 
d’aquesta darrera en tots aquells aspectes en 
els que la seva participació activa pot 
contribuir de manera important al progrés 
col�lectiu del nostre municipi. 
 

Signatura de convenis d’Amics d’El Prat amb enti-
tats civils de la Ciutat 

L’exposició dels ponents va posar 
en relació tota la problemàtica de 
l’aigua des de dos plans encreuats, 
el dels recursos disponibles i la 
visió de territori. 
 
L’oportunitat del tema tractat devia 
ajudar a que l’afluència de 
persones interessades fos més que 
notable per un acte tan específic, 
doncs la sala d’actes es va omplir 
amb prop de seixanta persones. 
 

 
 
Més informació a la nostra pàgina web  
www.amicsdelprat.cat 
 

El dimarts dia 27 de maig en l’hotel 
d’Entitats del Carrer Lo Gaiter de 
Llobregat 31, va tenir lloc una taula 
rodona al voltant de l’aigua 
organitzada per Amics d’El Prat. 
 
El tema girava a l’entorn de la 
dessalació com a tercera via per a 
la sostenibilitat del subministrament 
d’aigua a l’àrea metropolitana de 
Barcelona desprès de les conques 
fluvials i l’aqüífer profund. 
 
La taula la composaven en Josep 
Maria Armenter, gerent de la 
dessaladora d’El Prat de Llobregat, 
Enric Queralt, Director Tècnic de la 
Comunitat d’Usuaris d’Aigua del 
Delta del Llobregat i en Jordi Miró, 
gerent d’Aigües d’El Prat.  
 
Va presentar i moderar l’acte en 
Jordi Codina, President d’Amics 
d’El Prat 
 
 

Taula rodona  sobre la dessaladora, una tercera via cap a la sostenibilitat 
del sistema hidràulic 

La tradicional parada de 
Sant Jordi en la que 
participà Amics d’El Prat, va 
ser un acte força lluït en el 
que amb un ambient festiu 
durant tota la jornada, 
l’apoteosi va tenir lloc, com 
sempre, a partir de les cinc 
de la tarda. 
 
Bona venda de llibres que va 
tenir el seus "best seller" en 
els textos d’en Jordi Ribas i 
de la poetessa local, senyora 
Eulària Serra. 
 

Presència d’Amics 
d’El Prat a la 
Diada de Sant 
Jordi 
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El dia 28 d’abril i a la sala d’actes de 
l’Hotel d’Entitats d’El Prat, plena a vessar, 
va tenir lloc una taula col·loqui organitzada 
per Amics d’El Prat al voltant de la 
Modificació puntual del Pla General 
Metropolità anomenada “Barri La Seda 
Estació Intermodal” la qual contempla la 
completa remodelació del Carrer Major, el 
primer carrer d’El Prat considerat 
patrimoni urbanístic de la nostra població. 
 
La taula la varen formar en Josep Ferret, en 
Felip Neri Gordi, president de la comissió 
de Patrimoni d’Amics d’El Prat, en Josep 
Vaccaro, advocat i arquitecte en 
representació de l’Associació de Veïns del 
Nucli Antic i en Jordi Goñi d’Amics d’El 
Prat que va exercir de moderador. Es va 
notar l’absència de representants de 
l’Ajuntament els quals, malgrat haver estat 
convidats a l’acte varen declinar participar-
hi. 
  
En Jordi Goñi inicia l’acte amb una 
declaració de base del posicionament 
d’Amics d’El Prat en front a actuacions 
urbanístiques atentatòries contra el 
patrimoni identitari d’El Prat de Llobregat.  
 
Es va fer també, exprés esment a 
iniciatives comparades que s’estan 
desplegant en municipis i barris de 
Barcelona reclamant que el planejament 
urbanístic respecti, protegeixi i conservi els 
nuclis antics com a patrimoni d’aquestes 
poblacions.  
La ponència d’en Josep Ferret consistí en 
un recorregut històric per la vida del carrer 
des de la seva configuració  inicial al  segle 

XVIII fins pràcticament els nostres dies, 
amb un ric recull d’anècdotes, dades i 
noms.  
 
Per la seva part, en Felip Neri Gordi, va 
explicar els trets principals de la 
modificació i l’afectació que produïa no 
només al carrer Major si no a altres parts 
de la població com  arales incomunicacions 
dels carrers Mossèn Cinto Verdaguer i 
Penedès, la oportunitat perduda de 
reordenar parts del casc antic com el carrer 
Ferrocarril un cop desapareguda la causa 
de la seva afectació i la façana de llevant. 
  
Finalment va intervenir en Josep Vaccaro 
el qual amb dades a la ma informà 
l’auditori de l’impacte que la planificació 
urbanística en la que està treballant 
l’Ajuntament pot tenir en el Prat en els 
propers anys: 
● Prat Sud 2.000 vivendes   8.000 

persones 4 anys 
● La Seda 2.500 vivendes 10.000 

persones 6 anys 
● Carrefour 5.000 vivendes 20.000 

persones indeterminat 
● 50% de les vivendes de protecció 

oficial 
● 40.000 persones més en un termini de 

8-10 anys el que significa un augment 
de la població del 66% en aquest 
període 

 
Amb aquestes dades es va plantejar el 
dubte raonable de la sostenibilitat d’aquest 
projecte en tots els aspectes fent alçaprem 
però en el que fa a la capacitat de l’entorn 
d’integrar aquest augment poblacional sens 
 

la cohesió social. 
 
El senyor Vaccaro, va fer específic esment 
a la ruïna urbanística que suposa per a un 
propietari l’existència d’una afectació que 
implica la construcció d’un carrer al temps 
que exposava amb números la inviabilitat 
econòmica del sector 3 del pla, el carrer 
Major, la qual cosa condemna als 
propietaris a una afectació sense 
expectatives de compensació econòmica 
raonable en un termini raonable. 
 
Acabades les ponències es va encetar un 
encès i interessant debat amb una activa 
participació de l’assistència on es van anat 
desgranant els aspectes enunciats a la part 
expositiva i dels que en destacaríem el 
tema de la famosa muntanya que hauria de 
cobrir l’autovia per a donar continuïtat al 
creixement vers el Carrefour 
 
L’acte va cloure a les dues hores d’haver 
començat i amb paraules demanades 
encara, la qual cosa va posar de manifest 
l’interès que ha despertat la planificació del 
futur urbanístic d’El Prat entre els socis 
d’Amics d’El Prat. 
 
 

Taula rodona modificació PGM Barri la Seda Estació Intermodal 
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La tradició es va tornar a citar al pati del Centre 
Artesà de la nostra població el diumenge 15 de juny 
amb la celebració de la vint-i-setena edició de l’Aplec 
de la Sardana que, com sempre, va organitzar Amics 
de la Sardana. 
 
L’edició d’enguany va comptar amb la participació de 
les cobles Jovenívola de Sabadell, Ciutat de Cornellà i 
Baix Llobregat, les quals varen interpretar tretze 
peces a la sessió matinal i nou a la vespertina. 
 
Al matí varem comptar també amb el concurs de 
colles i cap el vespre, després d’un refrigeri, els 
assistents van poder gaudir d’una ballada popular. 
 
El temps va atendre la petició que la organització feia 
en el butlletí de l’activitat i va respectar la celebració 
de l’acte que, com cada any, va resultar molt lluït i 
ple de color. 

Amb una setmana d’endarreriment per causa de les 
inclemències meteorològiques i seguint la tradició de 
cada any, la cavalcada de Sant Isidre va acudir a la 
seva cita amb la ciutat d’El Prat el proppassat mes de 
juny amb una desfilada de tirs variada i alhora 
espectacular que va cridar l’atenció de tots aquells 
que se la van anar trobant al llarg del seu recorregut. 
 
La trobada, organitzada per Amics del Cavall, va 
acabar amb el lliurament d’uns reconeixements als 
participants a l’arribada al punt final del recorregut a 
l’encreuament de l’Avinguda Verge de Montserrat amb 
el carrer Coronel Sanfeliu. 
 
 

Lannaria:  num 13. 30 juny 2008 

Celebració del XXVIIè Aplec 
de la Sardana al Pati de 
l’Artesà 

Cavalcada de Sant Isidre al 
Prat 
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Calendari d’activitats darrer trimestre 2008 

Lannaria:  num 13. 30 juny 2008 

 
V JORNADES D’ESTUDI DEL PA-
TRIMONI DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Assistència a les jornades on, com a tret 
destacable està la formulació en sentit 
ampli del concepte patrimoni de manera 
que transcendeixi la mera identificació 
immobiliària. Vam poder gaudir a més 
d'una comunicació presentada per en 
Josep Ferret sobre l’aqüífer com a pa-
trioni. és important saber que les prope-
res jornades es celebraran a El Prat en 
2010. 
 
COL·LABORACIÓ AMB EL CNL 
D’EL PRAT 
 
En el mes de febrer es va assistir a la 
reunió del Consell del Centre de Nor-
malització Lingüística d'El Prat on es va 
fer la presentació de la memòria 2007 i 
pressupost 2008.  
Més endavant, en el mes de març, varem 
participar de la representació inaugural 
del cicle de representacions que La 
Fàbrica de Comptes ha fet per totes les 
escoles d'El Prat. És una iniciativa del 
Centre de Normalització Lingüística que 
compta amb la participació en el quadre 
escènic de pares de diferents AMPAS de 
les escoles locals. L’acte es va fer en el 
marc del teatre Modern i val a dir que la 
representació és d’allò més cuidada i 
meritòria. Val la pena veure-la.  
Finalment, a en el mes de maig varem 
poder assistir tanmateix en el teatre 
Modern, a la presentació del llibre 
records CNL. En aquest cas es tracta 
d’un treball dut a terme pels alumnes de 
català del centre i que aquest any ha 
tingut com a tema central els records 
més significatius que els alumnes tenen 
dels seus llocs d’origen i que han volgut 
compartir amb la resta de la seva 
comunitat d’acollida. 
 
PRESENTACIÓ AMICS D’EL 
PRAT 
 
En el marc de les accions que la junta 
està duent a terme per donar a conèixer 
la nova etapa d’amics d’El Prat s’han 
mantingut reunions amb diversos esta-
ments del teixit social del municipi. 
D’aquests en volem destacar la pre-
sentació feta al Regidor de Cultura 
Francisco Lorenzo el 30 de març, la que 
es va fer als cap de grup municipal 
socialista José Garcia i al Regidor de 
Promoció Econòmica Juan Pedro Pérez  
el 4 de juny i les mantingudes amb els 
representants dels mitjans de comu-
nicació locals Òscar Sànchez de Prat 
Ràdio el 6 de febrer i Josep Maria 
Canalies, Director del periòdic Delta, el 
19 de març. 
Aquestes actuacions continuaran rea-
litzant-se al llarg d’aquest any 2008 

Breus 

Volem aprofitar per recordar-vos les activitats més significatives que 
tindran lloc a l’entorn de la nostra entitat. 
 
Dijous 25 de setembre, sopar de Festa Major amb la presència, com 
a convidat especial, d’en Miquel Roca i Junyent, President de l’entitat 
Amics d’El País. 
 
Divendres 26 de setembre inauguració de la LXIV ena Xarxa 
d’Altaveus al local del carrer Arús, 6 on sou convidats tots els socis a 
una copa de cava. 
 
Diumenge 19 d’octubre, celebració de la XIV ena edició de l’Aplec de 
la Tartana als Jardins del Fondo d’en Peixo. 
 
Aquestes i altres activitats de les que us anirem informant puntualment, 
requereixen de la vostra participació. Afegiu-vos hi 

 

 
El qui subscriu sol·licita ésser donat d’alta com a soci d’Amics d’El Prat amb una quota de VINT 
EUROS anuals (20€)  a pagar per domiciliació al compte bancari indicat a continuació 
 

Nom Cognom 1 Cognom 2 Data de Naixement Data Alta 

          

Adreça Codi Postal Població Comarca 

        

Secció * Telèfon Fix Telèfon Mòbil Correu Electrònic 

        

Domiciliació Bancària (CCC) 

Nom del Banc Codi Entitat Oficina DC Número de Compte 

          

 
* Si us voleu adscriure a alguna secció poseu SARDANA  o CAVALL o les dues. Si no, poseu 
només PRAT  
 
De tot això dono conformitat mitjançant la meva signatura: 
 
 
 
..............., a .......... de ................. de 20.....     (Signatura)   

Fes-te soci i ajuda’ns a fer socis. 
 
Si no ets soci, retalla aquesta butlleta i fes-nos la arribar a la nostra seu del 
carrer Arús nº 6. Si ja ho ets, anima a algun familiar o conegut a que se’n faci 
seguint el mateix procediment. És fàcil. Al cap i a la fi, qui no és o no vol ser 
Amic d’El Prat? 


