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EDITORIAL 

Em plau saludar-vos de nou des 
d’aquest mitja de comunicació en la 
mesura que l’augment de freqüència 
que està experimentant l’edició del 
nostre butlletí dóna mostra del 
dinamisme de l’entitat i la seva voluntat 
d’estar presents en tots els àmbits que 
configuren la realitat de la nostra 
població, tal i com varem decidir en 
definir la nostra estratègia pel mandat 
d’aquesta Junta. 
 
Com podreu veure, el recull d’activitats 
que us resumim és del més variat, de 
tipus econòmic, social, cultural, 
mediambiental i sempre vinculats al 
Prat i els seus interessos globals. 
 
D’entre elles vull destacar especialment 
una que ens recompensa especialment i 
és l’encetada un dia amb la taula 
rodona organitzada al voltant de la 
modificació de PGM La Seda Estació 
Intermodal en el qual s’afectava 
greument el carrer Major, considerat 
patrimoni històric d’El Prat per la nostra 
entitat. Doncs bé, hem portat la nostra 
preocupació davant la Comissió Cívica 
de Patrimoni del Baix Llobregat i el 
dictamen emès al respecte no dóna lloc 
a dubtes: el carrer Major és patrimoni 
d’El Prat i mereix una especial 
sensibilitat envers el seu valor històric. 
 
Mantenir una activitat social com la 
d’Amics d’El Prat és una feina feixuga 
que té la seva compensació quan mires 
enrere i veus la seva concreció com ara 
fem. Però no tenim cap mena de dubte 
de que si poguéssim gaudir de saba 
nova amb ganes de fer coses, la nostra 
presència en la realitat social d’El Prat 
encara seria més important i la varietat 
d’actes més engrescadora per l’associat 
i el potencial associat.  

Així ens ho demostra l’aportació del 
nous joves col�laboradors, en Francesc i 
en Jordi, el primer amb la seva 
aportació al mon de les noves 
tecnologies i el segon amb la seva 
inquietud cultural i el seu compromís 
concretat en la seva filla Clàudia, la 
sòcia més jove de l’entitat i també la 
més jove en assistir a una reunió de 
Junta. 
 
Amb aquests exemples us volem fer 
veure que a l’entitat necessitem tothom 
i hi ha lloc per tothom. Animeu-vos, 
doncs, i penseu com podeu participar, 
ja sigui proposant i impulsant activitats 
o fent socis nous. 
 
Us vull cridar l’atenció sobre la nostra 
pàgina web. Ja comença a fer goig i des 
d¡aquí us convido a visitar-la i a fer les 
vostres aportacions sobre com millorar-
la. Aviat la farem més participativa de 
manera que la interactivitat entitat 
associat sigui més fluida. 
 
Ja estem a l’estiu i aviat ens trobarem a 
la peak season de l’activitat amb la 
Xarxa d’Altaveus, el Sopar de Festa 
Major i, aquest any sí, l’aplec de la 
Tartana, amb nou format i retorn als 
orígens. Ja us en parlarem. 
 

 
 
Jordi Codina Roig 
President 

Amics es mou 
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Lannaria:  num 15. 30 juny 2009 

El dictamen lamenta que el Pla de Millora Urbana del Sector La Seda-Estació 
Intermodal no hagi estat del tot sensible vers el  valor històric del Carrer Major, 
i que no hagi tingut prou en compte la seva posada en valor. 
  

“El carrer Major és el primer carrer del nucli urbà d’El Prat de Llobregat. Hi ha referències, àmpliament estudiades pels diversos 
historiadors i erudits locals, a la seva estructuració com a eix vertebrador d’un nucli de població des de principis del segle XVIII. 

És un carrer fonamental per conèixer i explicar la naturalesa d’un projecte humà nascut i desenvolupat a l’interior d’un delta 
amb tots els avantatges i desavantatges que aquest fet ha comportat i que, sens dubte, ha conformat durant segles el que ha estat el 
tret característic de la població pratenca. 

Un passeig per la història del carrer a través dels segles ens dóna una bona part de les claus econòmiques i demogràfiques del 
que ha estat i és El Prat de Llobregat.” 
 

Així començava, tot just ha fet un any, la sessió organitzada per Amics d’El Prat al voltant de l’afecció del carrer Major en el 
context de la Modificació Puntual del PGM Sector La Seda - Estació Intermodal. Aquella taula rodona, que va comptar amb la 
participació de l’Associació de Veïns del Nucli Antic i que no va comptar amb la presència de cap representant de l’Ajuntament per 
declinació expressa d’aquest òrgan, va ser molt reeixida superant l’aforament ofert per la sala d’actes de l’Hotel d’Entitats del carrer 
Gaiter del Llobregat i va posar de manifest l’oposició d’una mostra de ciutadans a un projecte que consideraven insensible amb el 
respecte als elements històrics i patrimonials del nostre poble. 

Des que es va fer públic el projecte, Amics d’El Prat s’ha posicionat clarament en contra del que s’anomena sector 3 i que 
afecta al Carrer Major, en la mesura que l’entitat ha considerat sempre que aquest carrer té una significació patrimonial particular que 
mereix una especial protecció i no la condemna al seu enderrocament per raons econòmic – urbanístiques sempre discutibles. 
Aquesta posició va ser participada a l’Ajuntament mitjançant el corresponent escrit d’al�legacions al projecte en la seva fase d’exposició 
pública les quals varen ser desestimades en la seva  integritat.  

Tot i aquesta “derrota” l’entitat no es va desanimar i va recórrer a l’empara de la Comissió Cívica del Patrimoni del Baix 
Llobregat alertant sobre les conseqüències que té sobre el Carrer Major el “Projecte de Modificació Puntual del PGM. Entorn Estació 
Intermodal i Barri La Seda ”, i va sotmetre a la seva consideració un conjunt de reflexions per tal que valorés com aquesta actuació 
afectava al patrimoni històric d’El Prat de Llobregat, i conèixer les garanties que es podien establir de cara a la seva preservació. 

Després d’un àgil i eficaç procés d’investigació per part de la ponència encarregada d’estudiar l’alerta y un cop fets els debats 
corresponents en els que varen poder participar el regidor d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient d’El Prat, senyor Sergi Alegre,  Amics 
d’El Prat i l’Associació de Veïns el Nucli Antic,, la Comissió va dictaminar el següent: 
1. La Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat lamenta que el Pla de Millora Urbana  del Sector La Seda- Estació Intermodal no 

hagi estat del tot sensible vers el  valor històric del Carrer Major, i que no hagi tingut prou en compte la seva posada en valor, amb 
una actuació que n’enderroca un tram i deixa la resta pendent d’una transformació insuficientment definida des del punt de vista 
patrimonial. 

2. D’altra banda, amb l’enderroc de les fàbriques La Seda i Papelera s’han perdut dos elements de l’arqueologia industrial d’El Prat de 
primera importància, sense haver-se documentat suficientment  la seva presència històrica. 

3. No obstant, una vegada aprovada la planificació urbanística de la zona, la Comissió Cívica creu que encara és possible introduir 
elements pal�liatius que ajudin a recuperar la memòria del Carrer Major, allò que van ser les dues principals fàbriques d’El Prat, i la 
seva posada en valor. Per la qual cosa la Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat demana: 
a. La realització d’un estudi  del tram afectat del Carrer Major, amb aixecaments planimètrics, seccions, alçades, tipus de 

paraments i altres  mesures que documentin la realitat del Carrer Major en l’actualitat, així com dels vestigis primitius que 
puguin haver-se mantingut. Aquest estudi hauria de tenir continuïtat en altres trams de Carrer Major que puguin estar 
afectats en el futur.  

b. Estudi de la relació funcional entre els carrers Major i Nicolás María de Urgoiti, amb les zones urbanes que es desenvoluparan 
al seu entorn. Definició d’alçades, relació amb els equipaments previstos, usos, mobiliari urbà, pavimentació i altres elements 
que permetin identificar visualment  el caràcter històric del carrer i la seva traça,  i no el rebaixin  a un simple pas de vianants 
entre dues potents zones d’escala, gra  i configuració clarament diferenciades del Carrer Major. 

c. Documentar les fàbriques desaparegudes a partir de la planimetria existent , elements fotogràfics i memòria històrica.  
Documentar i qualificar els vestigis existents d’aquestes fàbriques com a  Bé d’Interès Local: casa de l’enginyer de Papelera, 
escola de La Seda i altres elements que s’hagin conservat. 

Aquest dictamen és la recompensa a un empeny que Amics d’El Prat, com a entitat compromesa amb la defensa del patrimoni 
etnològic de la nostra població, ha mantingut, manté i mantindrà de cara a que la línia estratègica d’avançar cap un model de ciutat i de 
territori més sostenible  preconitzat en El pla d’acció Agenda 21 municipal no es quedi només en declaracions sinó que sigui 
efectivament traduïda en fets. Cal recordar que la legislació urbanística catalana (articles 3 i 9 del TRLU 1/2005) ja defineix el 
desenvolupament urbanístic sostenible quan diu que el planejament urbanístic haurà de “conjuminar les necessitats de creixement 
amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures” i que “el planejament urbanístic ha de preservar (...) el patrimoni 
cultural i la identitat dels municipis i ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les 
instal�lacions (...) no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o 
arqueològic existents a l’entorn.”   

Amb aquest èxit ens preparem per abordar el proper objectiu: la recuperació del Centre Artesà. 

La Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat reconeix el  
valor històric del Carrer Major. 
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Del 12 de març al 2 d’abril de 
2009 es varen desenvolupar les 
quatre sessions del recuperat 
Curs d’Història d’Amics que en 
la seva XIèna edició va comptar 
amb una regular assistència que 
de promig va superar la vintena 
d’assistents. 
 
El lloc de celebració va ser el 
Local social d’Amics d’El Prat i el 
programa el varen composar les 
conferències següents: 
Dijous 12 de març a les 19,30 
h: “El Prat Pre- Industrial del 
segle XX” a càrrec de Josep 
Ferret i Pujol, 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 finalment Dijous 02 d’abril a 
les 19,30 h: “Els inicis del 
cinema a El Prat” a càrrec de 
Rosa Delgado Leyva. 
 

El passat dijous 7 de maig a les 7 
del vespre va tenir lloc a l'Hotel 
d'Entitats la projecció del 
documental "La sal de la mort", 
produït per ES2 i la Plataforma 
Montsalat, a continuació vam gaudir 
d'un debat amb la intervenció de 
Roger Lloret, membre de la 
Plataforma Montsalat, i Josep 
Ferret, Assessor Tècnic de la 
CUADLL. 
 
 
 
 
 

 

Lannaria:  num 15. 30 juny 2009 
 

Projecció del documental: La sal de la mort 

 

XI Curs d’Història d’Amics d’El Prat 

Un any mes Amics d’El Prat va estar 
present a la plaça de la Vila el dia de Sant 
Jordi, si bé amb un nou emplaçament del 
nostre tenderol que ens va agafar un xic 
per sorpresa. Després de trenta anys 
ocupant un lloc cara al centre de la plaça, 
aquest any ens ha “tocat” cara a carrer. La 
ubicació en sí no és problema, doncs el que 
és important és estar present i poder oferir 
als socis i no socis les novetats culturals de 
l’entitat. Però sí que és cert que les formes 
són importants i el fet que no se’ns hagi 
comunicat el canvi no ens ha semblat prou 
adient, raó per la qual hem fet saber el 
nostre parer a l’autoritat competent. 
Enguany s'ha començat a vendre el joc 
PRAT MEMORI@ i s'han continuat venent els 
llibres d'autors locals, entre ells ha 
continuat molt activa la venda del llibre dels 
50 anys de la nostra entitat.  
 

Sant Jordi 2009, Amics 
d’El Prat a la Plaça  

El documental, realitzat per Núria 
Sala i Dani Sala d'E2S 
Produccions, segueix sobre el 
terreny la feina de Montsalat i 
n'entrevista alguns dels 
integrants. El resultat presenta 
l'afectació ambiental que causen 
els residus de la mineria de 
potassa del Bages, amb un èmfasi 
especial en els perjudicis a la 
qualitat de l'aigua.  
 

 

No  heu  visitat  encara  el 
nostre web? Feu-ho a 
www.amicsdelprat.cat 
 

Amb l’esforç i bona voluntat d’una sèrie de 
socis membres de junta, la pàgina web de 
l’entitat va ser una realitat i va començar a 
tenir continguts. Ara, amb la col�laboració 
d’en Francesc Gelabert procurarem que la 
pàgina, a més de ser una finestra a 
l’associació, sigui també un mitjà de 
comunicació participatiu on el soci o 
simpatitzant pugui dir la seva i fer 
aportacions que ens permetin enriquir i 
adaptar de manera ràpida el programari de 
l’entitat. 
 
De tota manera, ja ara, després d’un any de 
web, els continguts ja són prou importants. 
De fet les notícies que aquí us participem les 
podeu seguir també a la web amb més detall i 
recull d’imatges. 

 

La web d’Amics d’El Prat 
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El dijous dia 28 de maig, es va celebrar al 
local social d’Amics del Prat una activitat 
nova tant en el format com en la matèria. 
Es tracta d’una Taula Rodona amb quatre 
ponents de prestigi que sota l’epígraf 
genèric de “Idees per navegar en la 
incertesa” van donar una visió professional 
sobre els aspectes o lliçons que es poden 
treure d’una crisi. Es tractava que, sense 
ser idealista, treure a la llum aportacions, 
anàlisis o reflexions positives que aportin 
enfocaments o eines per abordar la crisi 
que està castigant tots els teixits de la 
societat.  
La sessió va estar moderada per Agustí 
Casas, professor de la Facultat d’Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona i 
membre de la Junta.  
Els ponents varen ser Andreu Alsius 
fundador i director de Market AAD, 
empresa de Màrqueting dedicada a la 
investigació de Mercats,  amb  el  títol  “LA 
TEVA  PREGUNTA ÉS TOT EL  QUE  TENS”, 

Idees per navegar en la incertesa. Una reflexió en positiu sobre la crisi 

 

Lannaria:  num 15. 30 juny 2009 
 

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: 
 

ens va donar una alliçonadora visió dels 
valors i de la missió de les empreses (grans 
i petites) en temps de incertesa tot 
utilitzant una metàfora referent a un vaixell 
en mala mar. 
Jordi Morera, director de Canaletas S.A. i 
vicepresident d’ACIP ens va oferir una 
resumida, ajustada, sincera i dura visió de 
la crisi des de la perspectiva PIME i les 
possibles opcions a prendre. En la seva 
dissertació titulada ”DECISIONS 
POSSIBLES, OBRIM ELS ULLS” va estar 
encertat i brillant en la seva locució i va 
manifestar un sentiment probablement 
present en la majoria d’empreses en 
l’actual situació de crisi. 
Mª Carmen Arias de la Cruz i Marta Catania 
es van proposar que mitjançant 
l’observació de la pròpia escriptura, el 
mateix públic conegués les seves 
fortaleses. La ponència es titulà “TROBA LA 
TEVA PRÒPIA FORTALESA EN 
L’ESCRIPTURA”.  
 

L’acte va estar organitzat per Amics del Prat i ACIP. Entre els assistents hi havia 
persones sensibilitzades en els temes empresarials. 

L’encarregat de tancar l’acte va ser el Dr. 
Joaquín Fernández, catedràtic d’Estructura 
Econòmica de la Universitat de Barcelona, 
que va fer una interessant comparació 
d’una sèrie de dades macroeconòmiques 
d’Espanya, els EUA i Suècia  
L’acte en general va ser molt interessant, 
tal vegada eclipsat per la culminació d’un 
fet insòlit d’un equip de futbol que ens 
porta el cor robat i que se’ls va ocórrer 
tornar a la mateixa hora que nosaltres 
fèiem la Taula Rodona. 
 

 
 


