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EDITORIAL 

Fa ja un any que varem passar comptes 
de l’exercici passat i apuntar les línies 
del que haurà de ser el present. Donat 
que l’assistència a les assemblees 
acostuma a ser poc nombrosa, hem 
considerat oportú fer-vos arribar un 
breu resum de l’informe de presidència i 
del que en ella s’ha tractat.  
 
El de 2008 ha estat un exercici en el 
que hem preparat un pla estratègic per 
l’entitat i l’hem començat a posar a 
rodar. Un pla estratègic és un 
instrument de referència que s’ha 
d’assumir de manera progressiva en el 
decurs d’un període de temps. Voler-ho 
fer tot de cop i el primer any és una 
equivocació que pot engegar en orris 
tot el projecte. No negaré que en un 
moment, i engrescats pel nostre propi 
entusiasme, hem cregut que podíem fer 
realitat de manera immediata els 
nostres projectes per a un quinquenni. I 
no, no es possible ni és convenient 
intentar-ho. La possibilitat d’estavellar-
te contra la paret per excés de velocitat 
és certa.   
 
Deia fa un any que quan la nova Junta 
va assumir la responsabilitat de liderar 
la nova etapa , manifestava la voluntat 
de donar un pas endavant. I així ha de 
ser, passos endavant, no corregudes. 
Passos sòlids i segurs. Amb aquest 
esperit engeguem 2009, un any que 
comença amb algunes fites ja assolides. 
Tenim l’estratègia definida, ens hem 
dotat d’una estructura administrativa 
permanent, gaudim d’una pàgina web 
amb molt potencial que cal explotar 
entre tots i unes comissions que 
esperen col�laboradors que puguin 
trobar en elles l’espai ideal per a 
desenvolupar una tasca engrescadora 
en benefici del nostre poble. 

Des d’aquesta estructura pretenem 
millorar la nostra programació anual 
que aquest any tindrà com a projectes 
estrella els recuperat curs d’història, 
una edició de l’aplec de la Tartana amb 
un format totalment diferent del 
presentat en els darrers anys, la 
consolidació del sopar d’amics d’El Prat 
en dates de la nostra Festa Major i 
altres activitats de les que us anirem 
informant convenientment. 
 
2009 no es presenta, globalment 
parlant, com un any gaire engrescador. 
Els negres núvols instal�lats ja de 
manera clara sobre la nostra economia 
obre incerteses de tot tipus davant el 
que ha estat el nostre context habitual 
els darrers anys. Tot i això no val a 
baixar la guàrdia, ans al contrari, en 
moments com aquests hem de posar a 
treballar el cap i el cor com ho van fer 
els que ens van precedir en uns anys 
cinquanta encara més foscos i 
complicats. 
 
I com és habitual, no vull acabar sense 
donar-vos les gràcies a vosaltres, els 
socis, que ens encoratgeu a seguir 
endavant i a no perdre la il�lusió en allò 
que fem. A tots vosaltres,  gràcies pel 
vostre suport. 
 

 
 
Jordi Codina Roig 
President 
 

Fem balanç de 2008 
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Lannaria:  num 14. 30 març 2009 

COMPTE DE RESULTATS 

DESPESES €  INGRESSOS € 

TOTAL DESPESES 41.688,87   TOTAL INGRESSOS 35.503,94  

   SALDO EXERCICI -6.184,93  
 
 
Pel que fa a la tresoreria, a la caixa de l’entitat hi resta un saldo positiu a final d’any de 4.803,23 € 
 

TRESORERIA Saldo 
Inicial 

Saldo 
Final Diferència 

Caixa del Penedès 6.672,26  496,29  -6.175,97 
La Caixa 4.315,90  4.306,94  -8,96 
Total Tresoreria 10.988,16  4.803,23  -6.184,93 

 
El  pressupost 2009 té la particularitat que pretén ser auster en la mesura que intentarà recuperar l’equilibri de 
tresoreria que una entitat amb recursos escassos i incerts, com la nostra, necessita. 
 
Ara bé, si la tendència del pressupost ordinari es consolida, la idea de la Junta és la d’intentar abordar altres projectes 
que anomenaríem extraordinaris. 
 
En base al comentat més amunt el saldo ordinari es podria anar reinvertint en quatre activitats més, dues de les quals es 
poden arribar a autofinançar si bé les altres dues probablement siguin deficitàries. Si tot anés rodó, acabaríem l’any 
regenerant part de les reserves invertides en 2008. 
 
Tot seguit us detallem el pressupost per activitats. 
 
 

ACTIVITATS DESPESES INGRESSOS DIFERÈNCIA 
ACTIVITATS ORDINÀRIES    
XI CURS D'HISTÒRIA 800,00  400,00  -400,00  
SANT JORDI 200,00  500,00  300,00  
CATIFES CORPUS 400,00    -400,00  
SOPAR FESTA MAJOR 4.000,00  3.500,00  -500,00  
65 XARXA D'ALTAVEUS 9.560,00  7.980,00  -1.580,00  
XIV APLEC DE LA TARTANA 10.000,00  9.700,00  -300,00  
FIRA AVÍCOLA 300,00    -300,00  
CONFERÈNCIES I TAULES RODONES 2.000,00  1.200,00  -800,00  
SALDO ACTIVITATS ORDINÀRIES 27.260,00  23.280,00  -3.980,00  
ALTRES INGRESSOS I DESPESES ORDINÀRIES 14.186,00  22.190,00  8.004,00  
PRESSUPOST ORDINARI 41.446,00  45.470,00  4.024,00  
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES    
EDICIÓ LLIBRE RECULL CURS HISTÒRIA (o altre) 1.500,00  2.000,00  500,00  
JOC PRAT MEMÒRIA 2.000,00  2.600,00  600,00  
MONOGRÀFIC MÚSICA TRADICIONAL 350,00    -350,00  
BERENARS PER LA LLENGUA 500,00    -500,00  
SALDO ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 4.350,00  4.600,00  250,00  
PRESSUPOST ORDINARI I EXTRAORDINARI 45.796,00  50.070,00  4.274,00  

 

Estats financers d’Amics d’El Prat 2008 
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25/9/2008.- Sopar de Festa Major 
d’Amics d’El Prat. El 25 de setembre, en 
vespres de la Festa Major d'El Prat de 
Llobregat, Amics d'El Prat va celebrar el 
primer Sopar de Festa Major de 
l'entitat. A l'acte hi van concórrer un 
centenar de persones entre socis i 
simpatitzants de l'associació les quals 
varen voler estar al costat dels socis 
fundadors i membres de la primera 
Junta Directiva d'Amics d'El Prat Josep 
Maria Vilà, Jaume Monés i Xavier Roig.  
 
Aquests tres significats amics del Prat 
varen ser objecte d'un merescut i 
emotiu acte de reconeixement el qual 
es va fer extensiu a tots els membres 
de les successives Juntes Directives que 
han ajudat a que Amics d'El Prat sigui 
una realitat a dia d'avui. A l'acte va ser 
present també com a convidat especial, 
el senyor Miquel Roca i Junyent el qual 
va fer una brillant reflexió sobre el rol i 
l'encaix de la societat civil en el 
moment actual. 
 

 
 

Sopar de Festa Major d’Amics d’El Prat 

31/10/2008.- El 31 d’octubre 
varem poder fer un acte conjunt 
Amics d’El Prat – Casa d’Andalucía 
on ens varem atrevir a fer un tast 
d’olis mediterranis davant un 
col�lectiu que va arribar a les 60 
persones.  
 
L’activitat, feta amb més bona 
voluntat que ciència, va servir, prò 
per poder apreciar les diferències 
notables existents entre les 
diferents variants d’oli existents a 
partis d’una oliva determinada. 
 
Com a final de festa varem poder 
gaudir del tradicional postre andalús 
anomenat gachas els quals, 
combinats amb els no menys 
tradicionals panellets, varen 
permetre combinar tradicions per 
tots sants. 
 
 

Ofrena floral 11 de 
setembre 
 
 
10/09/2008.- El vespre de  l’11 de 
setembre, Amics d’El Prat va ser 
present a la cita anual dintre dels 
actes de la celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya, al Parc del 
Fondo d’en Peixo fent la tradicional 
ofrena floral commemorativa dels 
fets d’aquella data de 1714. 
 

 
 

 
Fira Avícola de la Raça 
Prat
 

 
 
14 a 16/12/2008.- Un cop més 
Amics d’El Prat va ser present a la 
Mostra d’entitats dintre del marc de 
la Fira Avícola en el que, com també 
ve sent tradició, els socis de l’entitat 
varen poder votar l’Amic d’El Prat 
2009 que aquest cop ha recaigut en 
la persona d’Àngel Martí, veterà 
membre d’Amics de la Sardana que 
veu així reconeguda la seva llarga 
dedicació a la nostra dansa 
tradicional en el nostre poble. 

Castanyada i Tast d’Oli 
a Casa de Andalucía. 

26 al 30/9/2008.- La LXIV Xarxa 
d'Altaveus de Festa Major, fidel 
com sempre a la seva cita anual, 
va tornar a ser present a la Festa 
Major fent arribar la seva veu i la 
seva música per una cada cop 
més gran extensió del nostre casc 
urbà.  
 
La inauguració del dia 26 a les set 
de la tarda va comptar amb una 
nodrida participació al nostre local 
social on ens varem poder trobar 
representants de la Junta 
Directiva, els portaveus dels grups 
municipals encapçalats per 
l'Alcalde Sr. Lluís Tejedor i 
diversos socis que varen voler ser 
presents en aquest moment.  
 
A les col•laboracions ja habituals 
de la Neus i l'Àngel a primera i úl- 

tima hora del dia respectivament i 
la de l,'equip de El Prat Radio a la 
franja central de la tarda, cal 
remarcar la inclusió al matí d'un 
espai de música tradicional 
catalana presentat i conduït per 
en Jordi Ribas i en Carles Grima. 
 
 

64ena Xarxa d’Altaveus de la Festa 
Major d’El Prat 
 

Lannaria:  num 14. 30 març 2009 
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Finalment i després d’un innombrable 
periple d’entrebancs a voltes propis i 
altres aliens a mitjans de gener 
d’enguany varem poder lliurar el guardó 
d’Amic d’El Prat a l’AEiG Anton Vilà. 
 
L’acte, que volia un format més 
participatiu donada la característica del 
guardonat, va poder tenir lloc finalment 
al Casal de Cultura amb una important 
presència dels actuals membres de 
l’agrupament i una variada 
representació de generacions passades. 
 
En Joan Montblanc, historiador local i 
escoltista pratenc, va voler participar 
fent una interessant passada per la 
història de l’escoltisme a El Prat que va 
resultar molt il�lustrativa. 
 
Tot plegat va ser amenitzat per un 
video amb un  recull de fotografies  que  
 

feien un recorregut gràfic pels 50 any 
d’història d’aquest agrupament. 
 
En acabar l’acte, un berenar informal va 
donar el punt i final a una original i 
simpàtica cerimònia que aquest any 
procurarem es celebri amb més 
puntualitat 
 

 

Lliurament guardó Amic d’El Prat 2007 

Dijous 12 de març s’inicià el XI curs 
d’Història d’Amics d’El Prat amb la 
conferència “El Prat Pre- Industrial 
del segle XX” a càrrec de Josep 
Ferret i Pujol. La programació es 
completarà amb les següents 
conferències: 
 
Dijous 19 de març a les 19,30 h: 
“L’Aviació a El Prat (1936 – 
1959)” a càrrec de Joan Lluís Ferret i 
Pujol, Dijous 26 de març a les 
19,30 h: “Fotografies i fotògrafs 
de la primera meitat del segle XX” 
a càrrec de Gerard Giménez i Mor, i 
Dijous 02 d’abril a les 19,30 h: 
“Els inicis del cinema a El Prat”, a 
càrrec de Rosa Delgado Ley.  
 
Va presentar i moderar l’acte en Jordi 
Codina, President d’Amics d’El Prat 
 

Una representació de l’entitat 
va ser present en els actes de 
celebració del dia d’Andalucia 
que va tenir lloc a La Casa de 
Andalucía d’El Prat. 
 
A més dels discursos de rigor, 
varem poder gaudir d’una 
mostra variada de cante i de 
l’actuació dels cors del propi 
centre. 
 
Com a cloenda varem poder 
participar d’un aperitiu – 
sopar amenitzat amb la 
tradicional cordialitat 
dispensada pels amics de 
Casa de Andalucia 
 

Amics d’El Prat 
participa en els 
actes del dia 
d’Andalucia 

Lannaria:  num 14. 30 març 2009 
 

XI Curs d’Història 
d’Amics d’El Prat 

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? 

  

 
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: 
 


