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SALUTACIÓ DE L'ALCALDE D'EL PRAT

SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA
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Sona la sardana "La Festa Major del Prat"!

Aquest és el primer indici que comença la nostra Festa Major. Els carrers de la 

ciutat, expectants pel que han d'acollir en els propers quatre dies, s'omplen 

de música, d'aquests compassos de sardana que ens indiquen a tots els 

pratencs i pratenques que ens esperen uns dies de festa, música, focs 

d'artifici, diables, castellers, gegants, espectacles infantils i moltes altres 

coses. És la Festa Major i la ciutat sencera gaudeix d'uns temps d'esbarjo i 

diversió, que compartim amb la família, els amics i els nostres veïns. 

Com cada any, la Xarxa d'Altaveus emet aquestes notes que tradicionalment 

són el punt de partida de la nostra festa. I sou la gent que integreu l'entitat 

Amics del Prat els qui esteu al darrere, impulsant aquest acte ciutadà.

Un any més, us felicito per aquesta activitat i reitero el compromís, l'ajut i el suport econòmic de 

l'Ajuntament per fer-la possible.

Pratencs i pratenques, des dels altaveus de la Xarxa, us desitjo molt bona Festa Major!

Lluís Tejedor

Alcalde del Prat de Llobregat

Per primera vegada em plau saludar-vos des d'aquestes pàgines. Com sabeu, el passat mes de març, 
els socis i sòcies d'Amics d'El Prat van aprovar la renovació de la Junta Directiva de l'entitat per als 
propers anys. Després de vuit anys desenvolupant les tasques pròpies de la secretaria, agafo el relleu 
de Jordi Codina a la presidència d'Amics d'El Prat, a qui des d'aquestes línies vull agrair personalment i 
en nom de la resta de companys i companyes de Junta, el seu compromís i dedicació envers l'entitat, 
que tant s'aprecia i s'estima, al llarg d'aquests anys al capdavant de la presidència. Vaig acceptar el 
càrrec, més enllà de l'anècdota de ser la primera dona en ocupar-lo dins l'entitat, amb responsabilitat i 
il·lusió; envoltada d'uns companys i companyes de Junta amb la mateixa il·lusió i compromís en fer 
coses per la ciutat i amb ganes de plantejar-nos nous reptes.

Al llarg d'aquests mesos la seu d'Amics d'El Prat, al marge de les pròpies i de les nostres seccions, ha 
acollit activitats d'altres entitats i col·lectius, entre altres la colla dels Castellers del Prat, l'ANC El Prat i 
Òmnium Cultural, obrint-nos a la ciutat i oferint-los un espai de trobada i reunió.

En l'actualitat ens toca viure un moment important per Amics d'El Prat, a més de les activitats habituals 
que marquen la nostra agenda, enguany celebrarem el seixanta aniversari de l'entitat. Un 28 de maig, 
de l'any 1955, després de superades les moltes dificultats governatives pròpies de l'època, quedava 
vàlidament constituïda l'entitat començant una tasca, que avui continua, de promoció, defensa, 
recuperació i divulgació de la cultura, la història, la tradició, el patrimoni i la identitat col·lectiva 
pratenca. 

El nostre compromís és donar continuïtat, adaptant-nos al moment i a la realitat social actual, la tasca 
iniciada ara fa seixanta anys per en Josep Ma. Vilà, Jaume Codina, els germans Valentí i Màrius Vilà, 
Xavier Roig, Jaume Monés, Pere Humbert i Joan Busquets -socis fundadors integrants tots ells de la 
primera Junta Directiva- aportant a la ciutat tot allò que li puguem oferir.

Tal i com ja varem anunciar-vos, en les properes setmanes i després de quaranta-sis anys, deixarem la 
seu del Passatge Arús i ens traslladarem a un nou emplaçament, iniciant d'aquesta manera una nova 
etapa que ens il·lusiona. Aquesta circumstància, farà que la 71 Xarxa d'Altaveus de la Festa Major 2015 
sigui la darrera activitat que acollirà el local actual. Vagi per endavant, el nostre agraïment als 
propietaris del que serà el nostre nou emplaçament, pel seu oferiment i la sensibilitat demostrada, 
adaptant-se a les necessitats d'Amics d'El Prat; així mateix, el nostre agraïment a la Cooperativa Obrera 
de Viviendas propietària del local actual que, al llarg d'aquests quaranta-sis anys, ens l'ha mantingut 
llogat.

Ja per finalitzar, però no menys important, fem arribar des d'aquí  el nostre reconeixement a tots el 
membres de les Juntes Directives que ens han precedit al llarg d'aquests seixanta anys; el nostre 
agraïment a tots els socis i sòcies, a l'Ajuntament del Prat per la seva col·laboració i suport, als 
col·laboradors i patrocinadors, i en definitiva, a tots els que d'una o altra manera ens oferiu el vostre 
recolzament. Volem seguir comptant amb tots vosaltres.

Bona Festa Major !

Magda Ardiaca Goni
Presidenta Amics d'El Prat
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XVIIè Curs d'Història d'Amics d'El Prat  

Del 7 al 28 de maig va tenir lloc la dissetena edició del Curs d'Història d'Amics d'El Prat 
amb el següent programa:

7 de maig de 2015  - “La llera del riu Llobregat de Sant Boi al Prat (1930 –  2 000)”  .  A 
càrrec de Josep Ferret i Pujol(Estudiós i autor local).
14 de maig de 2015 - “La premsa del entorn del Prat en l'ambient de pre-guerra (anys 
30 fins la Guerra Civil)”. A càrrec de Jaume Guillamet Lloveras (Periodista i Doctor en 
Història per la Universitat de Barcelona )
21 de maig de 2015  – “Les cases de pagès pratenques ”. A càrrec de Joan Lluís Ferret i 
Pujol (Estudiós i autor local)
28 de maig de 2015  – Taula Rodona: “Amics d'El Prat: seixanta aniversari”

Podeu consultar totes les ponències al web d’Amics d’El Prat www.amicsdelprat.cat

C/ Joan Maragall, 52
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. 696 96 13 65 · 93 478 20 24
canxiuxiu@hotmail.es

www.canxiuxiu.com
CAN XIU XIU PELUQUERIA, SPA, BOUTIQUE CANINA

PELUQUERÍA    SPA    BOUTIQUE CANINA
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OFICINA DE GESTIÓN
CENTRO
Asesoría laboral
fiscal y contable
Seguros generales

Jaume Casanovas, 154-158, local 5
Tel. 93 370 34 01 - Fax 93 478 62 38

Les desea Feliz Fiesta Mayor

lannaria
71ena   XARXA D'ALTAVEUS 
La  setanta-unena edició de la Xarxa d'Altaveus, posarà, un any més, la seva millor voluntat per animar 
els carrers del Prat durant aquesta Festa Major. I amb la Xarxa, Amics d'El Prat amb el suport i la 
col·laboració de l'Ajuntament del Prat, Prat Ràdio, Prat TV i el Grup Damm farà els possibles per a que 
aquesta activitat sigui veritablement un servei i alhora un entreteniment durant els dies que duren les 
festes.

71ena Xarxa d'Altaveus de Festa Major

Inauguració:   25 de setembre de 2015, a les  19 h.

Emissions: del 26 al 28 de setembre

Horari: de 10 h. a 14 h.  i  17 h. a 21 h.

BUTLLETÍ  ESPECIAL  FESTA  MAJOR  2015

Amics d’El Prat renova la seva inclusió al Cens d’entitats de foment de 
la llengua catalana

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana elaborat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya agrupa fundacions i associacions que duen a terme activitats per 

fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit 
d'actuació. S'entén per foment de la llengua 
catalana la realització d'activitats que promouen 
actituds positives envers el català o tendeixen a 
incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la 
població en general o en col·lectius contrets.

Poden formar-ne part les entitats que tenen prevista 
en els seus Estatuts la finalitat de foment de la 

llengua catalana o les que duen a terme activitats per impulsar-ne l'ús. 

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana es va crear l'any 2002. En el primer any 
s'hi van inscriure 22 entitats i, actualment, en formen part un total de 171 entitats de tots els 
àmbits.

Més informació http://www.gencat.cat/llengua/cens

http://www.gencat.cat/llengua/cens
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XX Aplec de la Tartana – II Plantada arbres
18 octubre 2015 – Can Comas

La Masia de Can Comas, situada al bell mig del Parc Agrari del Baix Llobregat dins el terme 
municipal del Prat, serà de nou l'escenari que acollirà, el proper 18 d'octubre de 2015, el 
XX Aplec de la Tartana i la II Plantada d'arbres i espècies autòctones que cada any, 
per aquestes dates, organitza Amics d'El Prat i esdevé una de les activitats més populars i 
concorregudes de totes les organitzades per l'entitat al llarg de l'any. 

Les activitats es desenvoluparan al llarg de tota la jornada, com és tradició pel matí hi haurà 
la concentració de tartanes, carros i cavalls per donar inici a la cercavila que, acompanyada 
per les colles geganteres i tots aquells que vulgueu acompanyar-los, anirà fins a Can Comas.

Tindrem ballada de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat, actuacions de les colles 
geganteres i dansaires, així com per segona vegada una plantada d'arbres i especies 
autòctones a la llera del riu. Organitzarem un taller d'apicultura (El món de les abelles) i 
un taller de Nendo Dango (boles amb llavors, argila i compost), així com un taller 
d'elaboració i tast de cerveses artesanes, pels adults. També oferirem una visita 
guiada a les instal·lacions de la Masia de Can Comas i els seus voltants.
Com sempre farem un dinar de germanor i per finalitzar la jornada gaudirem de diferents 
actuacions musicals. 

Per facilitar l'arribada dels assistents enguany, posarem a la vostra disposició un microbús 
amb diverses parades. També podreu venir a peu, en bicicleta o acompanyant la cercavila de 
carros i tartanes.

Organitza:

Col·labora:
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Menjars

CAN PEP

Frederic Soler, 9
Tel. 93 370 30 56
08820 El Prat (Barna)

LAVADOS EN SECO
RECOGIDA DE ALFOMBRAS Especialitat en carns a la brasa
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Ferran Puig, 30 / Tel. 93 370 18 72
08820 El Prat de Llobregat

Hasta 80% de ahorro en tinta y tóner
Servicio/garantía/confianza
Servicio a empresas
Reparto diario

c/ Ferran Puig, 18
Tel. 93 379 01 09

El Prat de Llobregat
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Més informació, més esports i més actualitat a El Prat Ràdio

Des del començament de les seves emissions a l'any 2002, l'emissora municipal El Prat Ràdio 
s'ha convertit en mitjà de referència i en una de les opcions preferides per la ciutadania a l'hora 
d'informar-se sobre el que succeeix a la nostra ciutat.

Els serveis informatius de El Prat Ràdio (91.6 FM i ) apropen diàriament www.elpratradio.com
tota l'actualitat del Prat als seus oïdors de dilluns a divendres en dos edicions de notícies: a 
l'una en punt del migdia i a les set de la tarda a l'espai Contrasenyes, amb anàlisi en profunditat 
sobre l'actualitat política, social, esportiva i cultural local. L'informatiu migdia, amb una hora 
de duració, permet tractar amb més profunditat l'actualitat del Prat a la seva primera mitja 
hora i ampliar la informació esportiva de la ciutat entre les 13.30 i les 14.00 hores.

L'espai per tractar amb calma l'actualitat és el programa Contrasenyes, de dilluns a divendres 
a les set de la tarda, amb un repàs a l'actualitat de 15 minuts i tres quarts d'hora de temes 
diferents. Dilluns, dimecres i divendres tota la informació esportiva, dimarts Prat Endins, un 
programa dedicat a l'activitat de les entitats i a destacar iniciatives importants o personatges 
d'interès, i els dijous l'actualitat municipal local: una vegada al mes entrevista a l'alcalde del 
Prat, Lluís Tejedor, i la resta de dijous debat amb els portaveus de les vuit forces amb 
representació a l'Ajuntament.

El cap de setmana els esports del Prat són els autèntics protagonistes de la programació de El 
Prat Ràdio. Durant tota la temporada esportiva l'emissora municipal fa un exhaustiu 
seguiment de l'actualitat de l'esport local: dissabte de 18.00 a 20.30 hores i diumenges de 
12.00 a 14.30 hores, les dos edicions del programa El Prat Esports, el carrusel d'esport local del 
Prat Ràdio amb connexions en directe amb els partits que en aquell moment s'estiguin 
desenvolupant i informació de la resta d'encontres i esports del cap de setmana. I sempre en 
directe els partits de l'AEPrat i, quan juga al Joan Busquets, el CBPrat.

El Prat Ràdio també aposta per les noves tecnologies i per la utilització de Internet. Així, 
tots els internautes que visiten el web  poden seguir en directe tota la www.elpratradio.com
programació a través de Internet.  I per les persones que s'han perdut algun programa en 
directe, el servei RÀDIO A LA CARTA permet escoltar i descarregar-se tots els espais de El 
Prat Ràdio dels últims 30 dies.
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http://www.elpratradio.com
http://www.elpratradio.com/
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Fruites i Verdures

Mercat Municipal d'El Prat, parades 24-28

Mercat Municipal, 11 - M. 676 83 08 20 - 08820 El Prat de Ll.

Aviram Mercè

La Xarxa, una bona alternativa per saber el que passa al Prat

La ciutadania del Prat té múltiples possibilitats d'informar-se de l'actualitat del municipi a través dels 
diferents mitjans de comunicació audiovisuals que, a través de Internet, existeixen a la nostra ciutat: 
www.elpratradio.com www.elprat.tv www.elprat.cat, , i l'apartat de notícies del web municipal .

El usuaris d'Internet tenen la possibilitat de consultar i llegir les informacions més destacades de la ciutat a 
través de l'apartat notícies del web municipal . En aquest lloc web també es pot consultar www.elprat.cat
tota la informació d'interès i servei públic de la ciutat així com l'agenda completa d'actes i esdeveniments. 

Les persones que vulguin seguir l'actualitat de la ciutat en imatges tenen a la seva disposició el portal 
audiovisual , un web que uneix la força des mitjans audiovisuals amb l'agilitat i comoditat d' www.elprat.tv
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. elprat.tv també està present a 
twitter: @elprat_tv

El web de l'emissora municipal El Prat Ràdio ( ) permet consultar la graella de www.elpratradio.com
programació setmanal, buscar informació de cada programa i seguir en directe tota la programació. 
L'apartat Ràdio a la Carta ofereix la possibilitat d'escoltar o descarregar-se els programes dels últims 30 
dies.

Presència a les  Xarxes Socials i enviament de butlletins

L'Ajuntament del Prat també té presència a les principal xarxes socials amb l'objectiu d'oferir nous canals 
d'atenció ciutadana, fomentar la participació i una major interacció amb la ciutadania, així com facilitar la 
circulació immediata de tota la informació de la ciutat tant dels esdeveniments culturals, socials o 
esportius.

La presència digital municipal s'estructura al voltant de diferents àrees temàtiques i conté dos tipus de 
xarxes diferenciades, xarxes relacionals com ara facebook i twitter i xarxes repositoris de contingut com 
Flickr, Youtube, soundcloud, slideshare o issu.  

Per altra banda, qui vulgui rebre setmanalment al seu correu electrònic les notícies més destacades de la 
ciutat i tota la informació sobre els actes d'agenda, pot subscriure's a través de l'apartat Butlletins 
electrònics a .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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http://www.elprat.cat
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L'Artesà i Amics d'El Prat
Amics d'El Prat compleix aquest any 60 anys al servei de la ciutat d'El Prat de Llobregat,som 
una entitatsense ànim de lucre dedicada a la promoció de la cultura, la història, el patrimoni i 

la identitat col·lectiva que dia rere dia anem forjant 
totes les persones del Prat.
Entre aquests objectius que evolucionen en funció 
dels canvis de la societat del Prat, també hi han el 
socials i mediambientals acompanyant l'estudi de 
les arrels de la ciutat i al mateix temps la capacitat 
d'integració i dinamització sociocultural de la 
cultura popular i tradicional.
Entre les activitats de protecció i difusió del 
Patrimoni, sempre hem defensat que l'Artesà es un 
dels principals edificis del patrimoni arquitectònic-
artístic pels seus trets modernistes, i sòcio-cultural 
per la quantitat de records que molta gent del Prat 
hi té des de fa 96 anys.
Hem fet costat a entitats com l'Associació de Veïns 
del Nucli Antic o el periòdic Delta en la  defensa de 
L'Artesà i als milers de persones que volen veure tot 
l'equipament altre vegada en funcionament.
L'Ajuntament va llogar l'Artesa l'any 1987 i el va 
comprar el 2003, ara ja tornen a funcionar el cafè i 
el pati un cop restaurats, i queda pendent tornar a 
obrir el teatre.
Amics d'El Prat mitjançant la seva ''Comissió del 
Patrimoni, va participar decisivament en la 
elaboració del Catàleg Municipal del Patrimoni 

Arquitectònic del Prat de Llobregat on figura l'Artesà com a edifici d'influència modernista, 
catalogat parcialment.
Fa dos anys, al sopar de Festa Major de la entitat, l'Alcalde del Prat va convocar Amics d'El 
Prat per donar la seva visió del procés de recuperació funcional del Teatre de l'Artesà, 
invitació que l'entitat va acceptar amb serietat i responsabilitat i així ha estat durant els 
darrers mesos.
Amics d'El Prat es també el centre d'estudis local adscrit al Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat  i a la  Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i com a tal la 
nostra vocació i objectiu es vetllar i contribuir per que aquest procés de rehabilitació del 
teatre del Centre Artesà sigui respectuós amb la història i l'edifici, i al mateix temps tingui la 
funcionalitat i rendibilitat d'un teatre modern que serveixi per fer escola i contribuir a enlairar 
la cultura del Prat, no només amb el teatre sinó també, en segon ordre, en les moltes 
activitats que també podran tenir cabuda en l'espai.
Després d'escollir 5 equips entre una quarantena de candidatures per desenvolupar el 
projecte del nou teatre, ara toca analitzar les cinc propostes entregades i esperar que la 
seva qualitat i el discerniment del jurat donin una bona solució per  fer entrar l'edifici de 
L'Artesà, 100 anys després, al futur de la nostra ciutat, guardant els records i afegint-ne 
de nous.

http://www.amicsdelprat.cat/comissions/comissio-del-patrimoni/
http://www.amicsdelprat.cat/comissions/comissio-del-patrimoni/
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Secció Senderisme    
El grup de senderisme ha continuat, la seva activitat fent les sortides mensuals programades, val a dir que en els 
mesos de març i abril, degut al mal temps les sortides es van ajornar ja que el tram que tocava recórrer era per 
zones altes del Pirineu i amb situacions meteorològiques adverses, és preferible ser prudents i no arriscar-se.
En el mes de maig vàrem finalitzar el projecte Camí del Bisbe i Abat Oliba, en total han estat 221 km, des de 
Montserrat fins a Prats de Molló (Conflent) ho hem fet en 14 etapes. L'objectiu era arribar a Sant Martí del Canigó, 
però dificultats de desplaçament ho ha fet impossible.  
Al llarg del mes de setembre començarem un nou projecte que serà el GR-7, l'iniciarem a La Farga de Moles a les 
portes d'Andorra, baixarem cap a Sant Llorenç de Morunys, Solsona, Santuari de Pinós, Monestir de Santes 
Creus, Muntanyes de Prades, Colldejou, Tivissa, Paüls, finalitzant a Fredes (Castelló). En total seran uns 400 km i 
tenim previst fer-ho en una vintena d'etapes.
A diferència de les comarques de Barcelona i Girona, que amb les rutes que ja hem fet les hem recorregut en 
molts sentits, aquestes de Lleida i Tarragona, les tenim poc conegudes i serà una bona ocasió per fer-ho. 
Volem animar a totes aquelles persones que els hi agrada caminar, que contactin amb nosaltres per tal de 
participar en les sortides que fem un cop al mes, normalment el tercer diumenge, l'autocar al matí ens porta al 
punt d'inici de l'etapa i ens recull a la tarda en el punt final del recorregut, per tal de retornar-nos al Prat, 
normalment dinem sobre la marxa en algun indret de l'etapa.        
Tenim contractada una assegurança que cobreix a tots els participants en les sortides que organitzem com a 
Secció de Senderisme d'Amics del Prat.

 

Descansi en pau
Durant els primers dies d'aquest mes d'agost s'ha esvaït completament bona part del  nostre patrimoni 
industrial. La Paperera, estratègicament situada a l'entrada del Prat ens evocava a aquell passat obrer i industrial 
que aixecà els fonaments d'un poble a una ciutat. El descobriment de l'aigua freàtica provocà un canvi total en el 
paradigma del Prat, causa i conseqüència, fou La Paperera. Des de la demolició de l'any 2009, la pèrdua del darrer 
edifici industrial era esperada, tot i així, la seva imatge imponent era encara memòria i història viva.

Cal, per entendre'ns i progressar com a ciutat, ser coneixedors dels nostres orígens i del nostre passat i molts 
pratencs d'avui són fills, filles, néts i nétes de la Paperera. Els signes dels temps fan que aquella indústria que ahir 
fou fonamental, avui esdevingui secundària i de cop 100.000m2 d'indústria s'esfumin. Lluitar el què, pot ésser 
somiar truites, però controlar el seu resultat és clau. Insistim una i una altra vegada que l'absència completa d'un 
programa i d'un pla d'usos que persegueixi conservar, tot posant en valor, el patrimoni local, està provocant 
ferides al nostre passat històric; el darrer exemple l'edifici de la Paperera de l'any 1930.
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AMICS DE LA SARDANA  

Amics de la Sardana comencem un nou curs amb algunes novetats força interessants per tal 
de reforçar la nostra personalitat i donar millor transparència a la nostra gestió. Per un costat, 
hem decidit constituir-nos en entitat jurídicament independent d'Amics d'El Prat, es a dir hem 
fet uns estatuts, que ja han estat aprovats per la Generalitat, amb la qual cosa, disposem 
també del corresponent numero d'identificació fiscal.

L'altra novetat es que, de la mateixa manera que Amics d'El Prat, estrenarem en els propers 
mesos un nou local que, seguirem compartint amb l'entitat que des de la nostra fundació, fa 
més de trenta anys, ens ha acollit, es a dir, la nostra intenció es seguir compartint local amb 
Amics d'El Prat, per optimitzar recursos i poder seguir treballant plegats.

Es tracta tan sols de disposar d'una personalitat jurídica pròpia, que a efectes pràcrits no ha 
d'afectar absolutament en res en les bones relacions entre les dues entitats, ans al contrari, el 
fet de compartir local i la intenció inequívoca de seguir col·laborant en actes com l'Aplec de la 
Tartana o altres actes del calendari anual, refermaran aquesta voluntat d'entesa que ha 
presidit tots aquests anys de convivència. Per dir-ho d'una manera senzilla, tot plegat es pot 
reduir al fet de dir: si fins avui Amics de la Sardana ha actuat a l'empara d'Amics d'El Prat 
compartint un mateix NIF, des d'ara Amics de la sardana disposarà d'un NIF propi. Per la 
resta, la nostra intenció és que tot segueixi com fins ara.

Fet aquest aclariment que, s'haurà de ratificar en una propera assemblea que, escollirà la 
futura junta, cal destacar alguns fets importants del curs passat i les novetats de cara al que 
tot just ara començarem.

Tal vegada la novetat més destacable ha estat el retorn de l'Aplec al pati de l'Artesà que , ha 
estat tot un èxit i ha tingut una molt bona acollida i participació. Hem seguit amb els cursos 
d'ensenyament de sardanes al CC Jardins de la Pau, els dissabtes per la tarda, malgrat no 
figurin un any més en l'agenda municipal de cursos apareguda recentment, també a l'Esplai 
de La Caixa i a diverses escoles. Hem participat a la cantata dels alumnes de sisè d'EGB de la 
ciutat i en diverses manifestacions culturals i socials de la ciutat. Òbviament, hem seguit fent 
les ballades mensuals al llarg de l'any. 

De cara a aquest nou curs volem seguir en aquesta línia, malgrat pugui semblar que els 
recursos i els esforços esmerçats puguin semblar poc efectius, estem segurs que la nostra 
tasca no és estèril i que donarà els seus fruits. També ens caldrà una campanya de captació de 
nous socis i fer arribar la sardana a tots els indrets del nostre poble. Estem segurs que amb el 
nostre treball i l'ajut de tots vosaltres ha aconseguirem. Que tinguem tots una molt bona 
Festa Major.
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T A P A S    S E L E C T A SPrimer de Maig, 12  Tel. 93 379 43 59

www.barlacastellana.com

17

PATATAS BRAVAS
ANCHOAS
BONITO
BACALAO

CARNES IBÉRICAS
GAMBA COCIDA DE HUELVA
EMBUTIDO IBÉRICO
VINOS Y CAVAS TAPERÍA
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F I N Q U E S

CODINA
• Busquem pisos per llogar.

 Som una administració de finques: de pisos, cases, edificis, locals,•

places de pàrquing, naus industrials i terrenys agrícoles.

 Garantim i ens comprometem a que els propietaris cobrin els seus lloguers.•

CONTACTA AMB NOSALTRES: Per telèfon: 933 789 570

Al nostre despatx al Carrer Jaume Casanovas, 99

A la nostra pàgina web www.finques-codina.cat

PISOS I CASES
EN VENDA

LOCALS EN LLOGUER

LOCALS EN VENDA 

LLOGUER O VENDA DE
PLACES DE PÀRQUING

BUTLLETÍ  ESPECIAL  FESTA  MAJOR  2015

C/ Urgell: Primer pis moblat de 140 m2 que disposa de: 5 habitacions, 2 lavabos,
sala d’estar, menjador i cuina amb galeria, tot exterior. Preu: 240.000€
C/ Viladecans: Pis moblat en una finca de només dos veïns, 80 m2, que disposa
de 2 habitacions, una doble i una d’individual, amb menjador, sala d’estar, cuina,
lavabo i terrassa amb safareig. Preu: 180.000€
C/ Jaume Casanovas-Av. Verge Montserrat: Pis amb 3 habitacions, 2 dobles i una
individual. 2 lavabos complerts. Moblat, amb climatització general a més a més
radiadors i calefacció, cuina enorme i semi nova, pis amb molta llum. Menjador
i sala d’estar. Preu: 320.000€

C/ Urgell. 320 m2. Preu: 800€/mes. C/ Narcís Monturiol: Nau Industrial de
260 m2. Preu: 1.500€/mes. C/ Narcís Monturiol: Local 280 m2. Preu: 800€/mes.
C/ Ciutat de Consuegra (antiga acadèmia d’informàtica) 80 m2. Preu: 700€/mes.
C/ Major (antic Bar) 90 m2. Preu: 500 €/mes. C/ Coronel Sanfeliu (antiga
cristalleria) 230 m2. Preu: 1.200€/mes. C/ Ramon Llull (antiga botiga de roba)
80 m2. Preu: 800€/mes. C/ Ferran Puig (antiga joieria, a prop de l’Ajuntament)
80 m2. Preu 700€/mes. C/ Jaume Casanovas (antiga autoescola, a prop de
l’Ajuntament) 90 m2. Preu: 700€/mes. C/ Viladecans (antic magatzem diàfan)
215 m2. Preu: 900€/mes. C/ Jaume Casanovas (antic local social partit polític)
174 m2. Preu: 1.200€/mes. C/ Jaume Casanovas (antiga botiga de mobles)
2 locals de 317 i 320 m2. Preu: 1.600€/mes. C/ Manuel Bertrand (actualment
oficines) 150 m2. Preu: 1.200€/mes. C/ Penedès (antic magatzem diàfan) 200 m2.
Preu: 790€/mes.

C/ Viladecans (antic magatzem diàfan) 215 m2. Preu: 200.000€ Av. del Remolar
(antiga xurreria) 90 m2. Preu: 145.000€ C/ Jaume Casanovas (antic local social
partit polític) 174 m2. Preu: 325.000€ C/ Jaume Casanovas (antiga botiga de mobles)
2 locals de 317 i 320 m2. Preu: 895.000€ lot. C/ Manuel Bertrand (actualment
oficines) 150 m2. 150.000€. C/ Tortosa (antic magatzem amb columnes) 195 m2.
Preu: 90.000€. C/ Penedès (antic magatzem diàfan) 200 m2. Preu: 110.000€.

C/ Empordà: Preu lloguer: 90€ + IVA/mes. Preu venta: 34.000€
Ctra. Bunyola: Preu lloguer: 85€ + IVA/mes. 
C/ Jaume Casanovas: Preu lloguer: 95,36€ (IVA inclòs)
C/ Indústries: Preu lloguer plaça gran: 90€/mes (IVA inclòs), plaça petita 75€/mes
(IVA inclòs)

TERRENYS AGRÍCOLES A El Prat, Viladecans i Sant Boi



PATROCINA
LA 71 XARXA D'ALTAVEUS
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