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GRUP DAMM PATROCINA

LA 65 XARXA D'ALTAVEUS



SALUTACIÓ DE L'ALCALDE D'EL PRAT

Sona la música de la sardana "El Prat", se sent un brindis, 
en l'ambient es percep un desig de gaudir de la Festa 
Major... Tot això vol dir que la Festa Major del Prat ha 
començat!
Aquest és el ritual que des de fa seixanta-cinc anys ens 
proposa la Xarxa d'Altaveus, una iniciativa d'Amics del 
Prat que cada any rere any anima els carrers de la ciutat 
durant aquests dies.
Des de fa uns quants anys, sobretot des que va néixer El 
Prat Ràdio, l'Ajuntament col·labora estretament en la 

realització d'aquesta activitat que forma part de la tradició de la nostra festa i que penso 
que s'ha de mantenir viva en convivència amb les noves formes de difusió que ens 
aporten les noves tecnologies. Una part de la programació d'El Prat Ràdio es pot escoltar 
a través de la Xarxa d'Altaveus, alhora que diversos professionals de l'emissora ajuden a 
completar  el programa establert per la Xarxa.
També és voluntat tant d'Amics del Prat com de l'Ajuntament, que la Xarxa ampliï la seva 
cobertura pels carrers de la ciutat i que tingui els recursos necessaris per modernitzar-
se. Amb aquests objectius, l'Ajuntament li ofereix el seu suport econòmic i logístic. 
Volem que aquesta tradició continuï ben viva, que segueixi sent el tret de sortida de la 
Festa Major del Prat.
Per endavant, us desitjo una bona Festa Major a tots i totes

Lluís Tejedor
Alcalde del Prat de Llobregat

 

 

  

 
 

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Arriba la Festa Major 2009 i Amics d'El Prat hi torna a 
participar activament amb diverses activitats d'entre les 
quals en destaquen amb llum pròpia el Sopar de Festa 
Major amb lliurament del guardó Amic d'El Prat 2008 a en 
Àngel Martí i l'organització de la Xarxa d'Altaveus que 
enguany celebra la seva seixanta-cinquena edició.

Ambdós actes tenen una significació especial per a 
l'entitat. El primer, perquè representa l'esforç que volem 
fer per situar un dels actes més importants d'Amics d'El 
Prat com és el lliurament del guardó que porta el seu nom 
en la que és la festa més important del nostre poble: la 

seva Festa Major. I pel que fa a la Xarxa, perquè suposa l'esforç de mantenir un 
esdeveniment que, contra l'evolució tecnològica que la situa en un context complicat en 
el moment present, te la intenció ben ferma de seguir sumant edicions festa major rere 
festa major.

Però per a que això sigui possible cal reinventar la Xarxa, la qual cosa significa que, si la 
complicada conjuntura econòmica que encara patim (brots verds al marge) ens ho 
permet, per successives edicions hauríem de fer possible un entorn de més qualitat i 
abast de cobertura que facilités d'una banda una millora de la qualitat d'emissió i un 
augment de la participació en la definició i desenvolupament dels continguts.

Per això comptem amb l'ajut inestimable dels amics de Prat Ràdio que amb la seva 
col·laboració recorrent i el seu coneixement professional del medi audiovisual ens 
faciliten la possibilitat de fer possible la present i la futura Xarxa d'Altaveus.

En resum, un any més estem en condicions de celebrar la Festa Major d'El Prat. Gaudiu-
la però amb seny.

Des de Amics d'El Prat, bona Festa Major!

Jordi Codina
President d'Amics d'El Prat
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65ena Xarxa d'Altaveus de Festa Major

Amics d'El Prat torna a organitzar la Xarxa d'Altaveus que aquest any celebra la seva seixanta-cinquena edició. 
Com cada any des de en fa ja uns quants, la Xarxa es possible amb la col·laboració econòmica i logística de El Prat 
Ràdio. També, per segon any consecutiu, gaudim del suport esponsoritzador de Societat Anònima Damm. 
Aquest any la Xarxa manté el seu format i abast tradicional ja prou conegut per tots després de la llarga 
trajectòria d'aquesta activitat. Però la fórmula necessita un canvi, tant tecnològic com de continguts i 
participació. Des de fa temps intentem ampliar la cobertura de la Xarxa a altres indrets del casc urbà del municipi. 
Que la Xarxa s'estengui té varies raons que ho justifiquen. En primer lloc posar al carrer, de manera sempre 
respectuosa amb els usos de tothom, un mitjà que fa palès que estem en període de festa i que pot vehicular 
aquesta circumstància d'una manera homogènia a una més àmplia part de la població d'El Prat. En segon lloc, 
donant una major cobertura territorial, facilita la possibilitat de que més persones o col·lectius puguin estar 
interessats en participar en la configuració i divulgació de continguts, de manera que l'abans esmentada 
uniformitat gaudeixi alhora d'una mostra de diversitat de continguts. En tercer lloc podríem parlar de l'interés 
dels possibles anunciants de fer conèixer les seves activitats més enllà del seu abast d'influència natural amb un 
mitjà prou eficient com és l'audio al carrer. 
Tot això però troba la seva més gran limitació en els recursos tecnològics dels que disposem actualment. 
L'emissió basada en fil té molts inconvenients a dia d'avui, començant per la logística, cara i feixuga, de la 
instal·lació i desmuntatge, la capacitat d'emissió i la possibilitat de "sabotatge" del cablejat. És per això que a 
partir d'aquesta edició començarem a estudiar la possibilitat d'evolucionar cap altres alternatives que facin 
viables els nostres objectius. Aquestes tecnologies, que ens han de permetre prescindir del filat i ens han de 
facilitar la possibilitat d'emetre a més llarga distància, requereix però d'un esforç inversor prou important. Aquest 
és el repte. No és senzill però cal abordar-lo per evitar que la Xarxa quedi limitada a un format que acabarà 
esdevenint obsolet i per tant poc viable.
En qualsevol cas, aquest any de divendres 25 a dilluns 28 podrem gaudir de la Xarxa 2009 i tots aquells que 
vulgueu la podreu visitar al local d'Amics d'El Prat al Passatge Arús, 6 de la nostra Ciutat. 

Jordi Goñi
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Tota la informació del Prat per diferents canals audiovisuals

La ciutadania del Prat té múltiples formes d'informar-se de l'actualitat del municipi a través dels diferents mitjans 
de comunicació audiovisuals que existeixen a la nostra ciutat: El Prat Ràdio, www.elprat.tv, i l'apartat de notícies 
del web municipal www.elprat.cat.
El Prat Ràdio (91.6 FM i www.elpratradio.cat) va començar les seves emissions el dia de Sant Jordi de 2002 i, des 
de llavors, s'ha consolidat com un referent informatiu de totes les activitats que es realitzen a la ciutat i com una 
alternativa local a les grans cadenes de ràdio. La programació, variada i centrada al Prat, és possible gràcies a un 
equip de més de 100 professionals i cololaboradors i cololaboradores.
Des de les seves primeres emissions El Prat Ràdio va apostar per una ràdio de servei públic, innovadora i de 
qualitat, i per l'actualitat local en tots els seus àmbits com a protagonista i prioritat. En aquests més de 7 anys 
d'emissions, el magazine Planeta Prat,  els informatius i els programes esportius de l'emissora municipal s'han 
convertit en un element imprescindible per tots aquells pratencs i pratenques que vulguin saber què passa a la 
ciutat.
El Prat Ràdio també ha apostat des de la seva creació per les noves tecnologies i per la utilització de Internet. Així, 
tots els internautes que visiten el web www.elpratradio.com poden seguir en directe tota la programació de 
l'emissora i també recuperar programes ja emesos a través del servei RÀDIO A LA CARTA.
I les persones que vulguin seguir l'actualitat de la ciutat en imatges tenen a la seva disposició el portal audiovisual 
www.elprat.tv, un web que uneix la força des mitjans audiovisuals amb l'agilitat i comoditat d' Internet. És un 
servei de vídeo a la carta a través del qual tots els usuaris i usuàries tindran a la seva disposició, on vulguin i a 
qualsevol hora, l'actualitat de la nostra ciutat.
El usuaris d'Internet també tenen la possibilitat de consultar i llegir les informacions més destacades de la ciutat a 
través de l'apartat notícies del web municipal www.elprat.cat. 
En definitiva, diverses formes d'estar perfectament informat de tot allò que succeeix al Prat, el nostre lloc al món.
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Anuari d'activitats entre festes

El període entre festes majors ha estat força fructífer pel que fa al nombre d'activitats organitzades pel conjunt 
del que configura Amics d'El Prat. Us presentem a continuació un resum de totes elles amb la finalitat de que, si no 
heu pogut participar-hi, us assabenteu dels seus continguts. Totes les activitats d'Amics d'El Prat es poden 
consultar, amb documentació gràfica, a www.amicsdelprat.cat.

Setembre

10/09/2008.- Ofrena floral commemorativa dintre dels actes de la celebració de la Diada Nacional de 
Catalunya al Parc del Fondo d'en Peixo.

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.

26 al 30/9/2008.- 64ena Xarxa d'Altaveus 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 última 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 i en Carles.

Octubre

31/10/2008.- Castanyada i Tast d'Oli a Casa de Andalucía. 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. A més varem poder gaudir del tradicional postra andalús anomenat gachas combinats 
amb els no menys tradicionals panellets.

Desembre

14 a 16/12/2008.- Participació amb estand propi a la Fira Avícola i Mostra d'entitats.

7

lannaria
BUTLLETÍ ESPECIAL FESTA MAJOR 2009

BLINDAJE
Frederic Soler, 4 - 08820 El Prat de Llobregat

Telèfon 93 379 23 47



8

Gener

01/2009.- A mitjans de gener varem lliurar el guardó d'Amic d'El Prat a l'AEiG Anton Vilà. L'acte 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.

Febrer  

28/02/2009.- 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.

Març 

03/2009.- 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 va completar amb les conferències "L'Aviació a El Prat (1936 - 1959)" a càrrec 
de Joan Lluís Ferret i Pujol, el 19 de març, "Fotografies i fotògrafs de la primera meitat del segle XX" a càrrec de Gerard Giménez i 
Mor el 26 de març, i "Els inicis del cinema a El Prat", a càrrec de Rosa Delgado Leyva el 2 d'abril. Va presentar i moderar les 
sessions en Jordi Codina, President d'Amics d'El Prat.

11/03/2009.- L'11 de març, la comissió econòmica d'Amics d'El Prat va convocar, al 
voltant d'un dinar de treball, a una important representació de l'empresariat d'El Prat i 
d'altres indrets de la comarca del Baix Llobregat a l'objecte de tractar sobre la Cambra de 
Comerç de Barcelona i la seva relació amb el territori. Aquesta representació comptava 
amb la presència de l'Associació Industrial per a la Producció Neta (AIPN), que congrega 
una important representació de gran indústria de la Vall Baixa de Delta del Llobregat i de 
l'ACIP, Associació d'Empresaris d'El Prat, que reuneix uns cent cinquanta empresaris i 
comerciants de la nostra població. A tal efecte varen ser convidats el Director Gerent de 
la Cambra, senyor Xavier Carbonell i el Vicegerent de Promoció Econòmica de la 
mateixa entitat, senyor Xavier Ricart. 
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Abril 

16/04/2009.- El passat 16 d'abril va tenir lloc l'acte de presentació del joc El Prat memori@. A la pàgina 
web d'Amics d'El Prat (www.amicsdelprat.cat) podeu veure el reportatge realitzat per elPrat.tv, i més 
fotografies de la presentació. 

23/04/2009.- Un any més 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 va 
"tocar" 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 hagués comunicat el canvi no ens ha 
semblat prou adient, raó per la qual varem fer saber el nostre parer a l'autoritat competent. 
Enguany es va començar a vendre el joc PRAT MEMORI@ i es va continuar venent els llibres 
d'autors locals. 

Maig 

7/05/2009.- El dijous 7 de maig 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. El documental presentava 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. 

05/2009.- Amics del Cavall va organitzar la colorida cavalcada de Sant Isidre que com cada 
any va comptar amb una bona i diversa representació de cavalls i carruatges de tot tipus i 
dimensions  que varen donar el seu toc especial als carrers d'El Prat durant una jornada.

28/05/2009.- 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 tractà 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. 
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, amb el títol "LA TEVA PREGUNTA ÉS 
TOT EL QUE TENS", Jordi Morera, director de Canaletas S.A. i vicepresident d'ACIP amb 
una dissertació titulada "DECISIONS POSSIBLES, OBRIM ELS ULLS" i Mª Carmen Arias 
de la Cruz i Marta Catania amb la ponència es titulà "TROBA LA TEVA PRÒPIA 
FORTALESA EN L'ESCRIPTURA". Va tancar l'acte, organitzat per Amics del Prat i ACIP, 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. 

Juny

14/06/2009.- Participació d'Amics d'El Prat i d'Amics de la Sardana en la festivitat de Corpus, amb la 
realització de la tradicional catifa de flors. 

16/06/2009.- El dia 16 de juny amb motiu de les eleccions a la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Barcelona, la Delegació del Col·legi al Prat, amb la col·laboració d'Amics d'El Prat, va 
organitzar una taula rodona  a l'Hotel d'Entitats, al carrer de lo Gaiter del Llobregat núm. 31-33 en la 
que per part de les diferents candidatures es va fer una presentació de les línies mestres dels 
programes de cada una d'elles. 

21/06/2009.- Fidel a la seva cita anual, Amics de la Sardana va organitzar el tradicional Aplec de la Sardana que com cada 
any es va desenvolupar durant tota la jornada al pati del Centre Artesà d'El Prat.

25/06/2009.- El 25 de juny va tenir lloc a la Cripta parroquial de l'església de Sant Pere i Sant Pau un Concert ofert per 
l'Orquestra de Cambra de la Unió Filharmònica del Prat a benefici de Càritas interparroquial i que tradicionalment organitza la 
nostra entitat al voltant de la festivitat de Sant Pere i Sant Pau. L'acte va congregar una munió d'assistents i va resultar de gran 
qualitat.
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ACTIVITATS D’AMICS DE LA SARDANA 
FESTA MAJOR 2009 

Diumenge 27 de setembre a les 12 del migdia a la plaça de la Vila, Ballada de 
sardanes amb la cobla Baix Llobregat. 

Dilluns 28 de setembre a les 19 h. Al pati de l’Artesà Mitja ballada de sardanes i 
concert amb la cobla Contemporània

 

 

Sopar de Festa Major d'Amics d'El Prat

Lliurament del guardó Amic d'El Prat 2008

El proper dijous 24 de setembre a les 21,00 h, es celebrarà a l'Hotel Ciutat del Prat el segon Sopar de Festa Major 
d'Amics d'El Prat.
En aquesta edició i amb la intenció de que la circumstància es consolidi en les successives edicions que vagin 
tenint lloc, la trobada servirà de marc per poder fer lliurament a Àngel Martí, membre d'Amics de la Sardana, del 
guardó Amic d'El Prat 2008.
L'Àngel Martí, que va ser votat per la majoria dels socis de l'entitat al desembre de 2008, és un destacat membre 
de la comunitat sardanista local que ha participat molt activament des dels orígens d'Amics de la Sardana per a 
mantenir viu i amb el vigor que en l'actualitat mostra, aquest moviment a la nostra població.
Així doncs, us esperem a tots en aquesta trobada per poder donar la benvinguda a la Festa Major i poder retre un 
merescut homenatge al nostre Amic d'El Prat 2008.
Podeu reservar el vostre ticket trucant per telèfon 93 379 42 95 de 17 a 21 hores, acudint  a les nostres oficines 
del Passatge Arús nº 6 de 17 a 21 hores o bé per correu electrònic a l'adreça amicsdelprat@yahoo.es
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ÀNGEL MARTÍ, Amic d'El Prat 2008

Nascut a Cambrils, els seus pares es traslladaren ben aviat aquí El Prat on ha viscut tota la vida. L'Àngel, el nostre 
protagonista, de ben jove treballà en diversos llocs fins que a principis dels cinquanta entrà a La Seda on hi 
treballà durant quasi quaranta anys, fins la seva jubilació.
El 1955, es cassà amb la Joana Requena amb la que a més de compartir la joia dels fills i els nets, compartien una 
gran afició: la sardana. Els Pares de Família era el lloc de trobada i ben aviat, un cop alliberats de les ocupacions 
pròpies dels fills i amb més temps disponible, començaren la seva activitat com a monitors de sardanes, que 
l'Àngel, malauradament, ara sense la companyia de la Joana, encara continua.
L'escola Verge del Carme, l'Esplai de Caixa Penedès, el C. C. Jardins de la Pau, la Casa d'Andalusia, l'Esplai de la 
parròquia i diverses escoles a més del local d'Amics d'El Prat, als inicis d'Amics de la Sardana, el nostre amic ha 
esmerçat esforços per difondre i ensenyar la nostra dansa a petits i grans.
L'Àngel certament ha estat un gran puntal en la creació i consolidació d'aquesta potent secció de la nostra entitat. 
Discret però enèrgic quan ha estat necessari, l'Àngel sempre ha estat al peu del canó i ha viscut amb intensitat 
aquests més de vint-i-cinc anys d'Amics de la Sardana.
No cal dir dons que el guardó Amic d'El Prat 2008, que properament rebrà, ha estat un reconeixement més que 
merescut a la seva tasca i la de la seva esposa Joana i per extensió a tots els companys que plegats donen vida i 
contingut als Amics de la Sardana d'El Prat.
Gracies Àngel per el teu treball i la teva amistat. Felicitats per el guardó i que per molts anys puguis seguir 
treballant per aquesta noble causa.

Jordi Gili i Farrés
President d'Amics de la Sardana 

EL PRAT BALLA

Aquest es el títol de la sardana del mestre Joaquim Soms i Janer que la cobla Jovenívola de Sabadell va estrenar 
durant la celebració del XXVIII Aplec de la sardana el passat 21 de juny al pati de l'Artesà, en presencia de 
l'autor.
El bon temps, la presencia d'una bona colla de sardanistes vinguts de fora i per descomptat de molts sardanistes 
pratencs, van fer que l'edició d'enguany de l'aplec fos tot un èxit. Un any més, les cobles Baix Llobregat i Ciutat de 
Cornellà, completaren el programa que finalitzà amb el tradicional suca-mulla i el ball popular.
Com cada any, l'aplec posà punt final a les activitats del curs, però a primers de setembre, la roda torna a girar i 
amb la ballada amb motiu dels actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya al parc del fondo d'en Peixo, 
encetem un nou curs, amb ballades, cursets, sortides, actuacions d'exhibició al Prat i fora d'El Prat i com sempre 
amatents a tot el que passa a la ciutat, disposats a donar un cop de mà i participar allà on ens ho demanen.
Tot sembla indicar que enguany si que tindrem Aplec de la Tartana el diumenge 18 d'octubre i la sardana, com no 
podia ser d'altra manera i serà present. Però aquesta tardor, encara tenim una altra cita important amb el món 
sardanista: la trobada de la Coordinadora d'Aplecs Sardanistes de les Comarques Barcelonines que es farà el 
diumenge 8 de novembre a Sant Climent de Llobregat.
Sembla finalment que sortosament els nostres companys Joan i Pepe ja s'estan recuperant força be dels seus 
ensurts amb la salut i ens en congratulem. Però no podem acabar aquestes paraules sense felicitar novament 
a l'amic Àngel Martí per el merescut guardó Amic d'El Prat 2008 que atorga la nostra entitat mare i que rebrà 
durant el sopar de Festa Major i desitjar-nos a tots una molt bona i sardanista Festa Major.

Jordi Gili i Farrés
President d'Amics de la Sardana

lannaria
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AMICS DEL CAVALL

Sense cap mena de dubte, en Pepet Oliva, es un dels personatges més populars i carismàtics de la nostra ciutat. 
Ell amb la resta de membres dels Amics del Cavall, any rere any, passegen el nom d'El Prat per tota la geografia 
catalana, amb més d'una vintena de sortides amb el ja llegendari tiro de nou cavalls i el segon carro més gran de 
Catalunya.
L'activitat d'Amics del Cavall, es centra fonamentalment en l'organització i participació a la festa de sant Isidre on 
l'acte central es la cavalcada i en l'organització dels pavellons agrícola i ramader de la Fira Avícola. 
Hi ha però una altra tasca molt més anònima i discreta que es la recuperació de carros, tartanes, guarniments i 
altres estris relacionats amb el cavall, que en Josep Oliva com una formigueta va cercant per aquí i per allà.
En aquest sentit, cal destacar també la molt valuosa tasca d'en Jaume  Puig, que ha recuperat una gran quantitat 
d'estris del camp i ha creat un veritable museu que cada any per la Festa Major ens ofereix a tots els ciutadans, 
obrint les portes de casa seva.
La feina d'en Jaume, la d'en Josep i ben segur que la de molts altres que desconeixem, no poden quedar en 
l'anonimat i juntament amb les moltes peces que disposa el dipòsit del museu municipal, cal que d'una vegada 
s'obrin al públic i  El Prat disposi d'una vegada d'un veritable museu. La reconstruïda granja La Ricarda pot ser un 
bon lloc per dedicar-hi un espai. Ja n'hi ha prou de museus virtuals, cal preservar aquesta part molt important de 
la nostra història. 

L'existència d'Amics del Cavall, no tan sols te sentit per fer festes, que és molt important, també vol mantenir viva 
aquella tradició pagesa del nostre poble que el convertí en el rebost de Barcelona i que tenia com a gran i 
imprescindible protagonista el cavall.

Jordi Gili

lannaria
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Es presenten tres versions de La Sardana la  Festa Major d'El Prat

El 1945 va estrenar-se la sardana amb música del mestre Jaume Ventura i Tort (L'Hospitalet 1911-1985) i lletra 
del pratenc Fernando Casanovas Civit.

Amb l'objectiu de donar-la a conèixer i apropar-la als joves de la ciutat, la nova direcció de La Capsa ha contactat 
recentment amb tres joves músics del Prat, cadascun d'ells amb estils musicals ben diferents, i ha posat a la seva 
disposició l'estudi de gravació perquè s'enregistrin diferents versions d'aquesta mateixa peça.  

De moment només us podem avançar que totes tres versions estan plenes de sorpreses: l'Iñaki Ezcurra Moyano, 
ens presenta una original versió d'aquesta sardana fent-la sonar a ritme de salsa; En Vicente Macià Gil, 
reinterpreta lliurement aquest tema amb un estil que ell mateix denomina com a "Pop Folk" i que en Jordi Ribas 
Domènech  torna a reunir els Gaiters del Llobregat per tocar aquesta peça amb el sac de gemecs i la gralla com no 
s'havia fet mai fins ara.  

Aquests tres treballs els podreu sentir i descarregar de forma gratuïta durant la Festa Major '09, i a més a més 
també es crearà una melodia pel mòbil a partir de la versió original de la peça.

A més a més, està previst que es facin servir en determinats actes socials, com ara abans i desprès dels concerts 
festa major, al sopar d'enguany d'amics del Prat, o en qualsevol altre activitat de caràcter cultural que es pugui 
establir.

Des de la secció musical d'Amics del Prat es valora molt positivament aquesta iniciativa.

Jordi Ribas

lannaria
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EL PRAT DE LLOBREGAT
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XIVè APLEC DE LA TARTANA

El diumenge 18 d'octubre reprendrem de nou l'Aplec de la 
Tartana. Aquesta edició vol recuperar l'esperit inicial de 
l'esdeveniment i realitzar-se en espais oberts més adients a 
l'element central que li dóna títol fora del casc urbà del Prat.
La ubicació definitiva està encara per concretar definitivament 
si bé ja la tenim pràcticament tancada. 
L'Aplec 2009 vol promoure el desplaçament al lloc de trobada 
amb mitjans ambientalment sostenibles per la qual cosa volem 
animar a tots aquells ciutadans que vulguin participar-hi a 
atansar-s'hi tot fent una passejada, seguint els carros i cavalls 
o bé amb bicicleta de manera que l'ambient de festa que pretén 
la trobada es pugui posar palès des del mateix inici de la 
jornada.
Properament concretarem el lloc definitiu, el programa d'activitats i el preu del ticket pels que es vulguin quedar a 
dinar.

Millores al web d'Amics d'El Prat
Des de fa algunes setmanes s'han fet diverses millores al web de la nostra entitat, fent que sigui més social, el que 
ara s'anomena més "2.0". Des d'ara tothom pot deixar els seus comentaris a les notícies que hi publiquem, així si 
algun lector no està d'acord, o té algun dubte o aportació a fer sobre el tema que es tracta, pot donar-ne la seva 
opinió lliurement, i ser respost tant des de la mateixa entitat, com per algun altre lector, establint així un diàleg 
entre tots, que de ben segur serà molt enriquidor per ambdues parts.

Noves maneres de seguir Amics d'El Prat 
Dins de l'onada del que es coneix com a "Web 2.0", les estrelles d'aquest nou ús més social d'internet, són 
les Xarxes Socials, tots haureu sentit a parlar als mitjans de comunicació del facebook o el twitter entre 
d'altres, així que si teniu el vostre propi perfil en alguna d'aquestes xarxes, Amics d'El Prat tampoc no pot 
quedar-ne al marge, tindreu una nova manera de contactar amb nosaltres i podreu seguir tot allò que fem 
també a través d'aquestes noves eines.
Podeu visitar el nostre web a www.amicsdelprat.cat i gaudir de totes aquestes novetats.

Francesc Gelabert Ribas (francesc@gelabert.cat)

lannaria
BUTLLETÍ ESPECIAL FESTA MAJOR 2009

El Mercat Municipal us desitja
una bona Festa Major!
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17

Fleca des de 1889

CUIT AMB LLENYA

Fabricació pròpia

Carrer Ferran Puig, 10 · Telf. 933 791 865 · EL PRAT DE LLOBREGAT
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