Les xerinoles estiuenques

l’Ajuntament informa...
Tot seguit us trametem les actes de les reunions informatives que han tingut lloc aquest estiu.

Ens trobem a les acaballes de l’estiu, i és hora de fer balanç i recopil·lar aquells actes festius que ens han
acompanyat al llarg de l’estació.

I REUNIÓ INFORMATIVA. Ajuntament de Pradell 13-07-07
*En aquesta reunió informem una mica de l’estat actual en què anem trobant el nostre Ajuntament. Teniu
present que es tracta d’un resum, i que per qualsevol dubte estem a la vostra disposició.
*L’assistència és bona, més de cinquanta persones.
*A la reunió recordem que : la Marta Amorós, Alcaldessa, portarà les qüestions referents a Obres Públiques,
Urbanisme, i tot el que correspongui al seu càrrec, també en relació amb les institucions. El Gerard Cabré,
com a Regidor, s’encarregarà d’Esports, Joventut i Medi Ambient. La Rosa Gairal és la responsable de Cultura
i Festes, Sanitat i Benestar Social. Intentarem anar molt coordinats Joventut amb Cultura i Festes. Tal i
com vam començar, procurarem fer un equip i prendre les decisions conjuntament, fent-ho el màxim de
participatiu possible, amb la ﬁnalitat que tinguem un Ajuntament obert al poble i unes bones relacions
veïnals.
*Hem estat ja en contacte amb el Secretari del Consell Comarcal i amb la Diputació, i tenim hora amb la
Governació de la Generalitat.
*Comentem el descobriment d’aquesta carretera que anirà de Pradell de la Teixeta a la Torre de Fontaubella,
i que, segons la pròpia Diputació, és molt recta i agressiva. De poca informació més disposem pel moment.
*El Gerard explica l’obertura de la piscina on hi treballaran el Narcís Just i la Montserrat Sànchez al bar
i manteniment, i la Cristina Sanvisens com a socorrista. Es tenen uns problemes amb la bomba que van
retrassar l’obertura ﬁns el 4 de Juliol.
*Amb el projector, el Gerard ens avança el programa de Festa Major, que ha estat posat en marxa amb tres
setmanes des de la creació de Cultura. Expliquem la necessitat de fer Comissions, l’objectiu de repartir les
tasques, i que tothom hi pugui posar els seu granet de sorra si ho creu convenient.

I REUNIÓ COMISSIÓ DE CULTURA-FESTES

26-07-07

*Havent passat ja la Festa Major de Santa Maria Magdalena ens reunim per avançar amb les Comissions. Hi
assisteixen unes trenta persones i es duu a terme una pluja d’idees per a fer activitats cada cap de setmana
durant el mes d’Agost. Quedem que es continua endavant.

Vam començar amb un bon sopar de Sant Joan per anar fent boca. El Juliol el va protagonitzar l’esdeveniment
festiu per excel·lència : la Festa Major de Santa Maria Magdalena, on no hi va faltar de res. Ens traslladàrem
a l’Índia amb una bella exposició; posàrem a prova la nostra sort amb els jocs d’atzar, el jovent del poble
–i el no tant jovent- va ballar ﬁns altes hores de la matinada a ritme de disco. Vam honorar, no tant sols
la nostra patrona, sinó tots aquells amb més història a les seves espatlles; vam gaudir d’un fantàstic i
emotiu concert de tarda que ens deixava amb la mel als llavis per un entranyable ball de nit. Vam dansar
pels carrers del poble acompanyant els gegants, tot despertant aquells a qui tant agrada vetllar. Ens vam
endinsar en la màgia del contacontes i sentírem la música més tradicional vinguda des d’Irlanda. Els més
petits es van divertir saltant dins d’un sac i embrutant-se la cara amb farina –tot i semblar impossible dit
així-. Els més grans segurament ens divertírem més embrutant-nos les mans amb una suculenta carn a la
brasa acabada de sortir de les brases. Ens refrescàrem amb deliciosos i exòtics còctels, i si no en vam tenir
prou, amb una esbojarrada guerra de l’aigua. Finalment, vam esgotar les últimes forces tot caminant –uns,
una mica desorientats, més que d’altres- per acabar amb una bona llesca de pa amb tomàquet entre els dits
i asseure’ns davant una distreta pel·lícula.
I així érem a les portes d’un Agost força mogut on no ens han faltat excuses per omplir-nos la panxa: sopar
de la piscina, del futbol, del porti-porti...I entre teca i teca... hem jugat al ping-pong (s’havia de fer baixar
la “menjaruca”), hem pres la fresca amb un còmic i fabulós quartet saxofonista italià, hem tastat exquisits
vins, hem viatjat a la lluna sense pujar a cap nau espacial i ens hem conscienciat un xic més amb l’entorn
coneixent la nostra petjada ecològica, la de cadascun dels catalans. I quina millor manera d’acomiadar
l’Agost -no especialment calorós- amb una dolça sangria i un “guateke” rememorant els anys 70 i 80.
I ja som al Setembre, època d’avellana, on hem assaborit una sempre benvinguda xocolata amb coca al
Cafè, celebrant la nostra Diada.
Així doncs, conscients que la valoració general serà subjectiva, cal dir que estem força satisfets de com ha
anat transcorrent aquest estiu 07. Sobre els imprevistos i entrebancs que sorgeixen a última hora, la majoria
s’han anat resolent positivament amb la col·laboració de molts partícips. Els que no, es tenen presents per
futures ocasions. Queda molt per fer, però també noves idees i molta energia per invertir. Us desitgem un
bon Sant Miquel!

El Sant Miquel
M’han dit que diuen que per Sant Miquel...

*La proximitat de Sant Miquel fa que se’n comenci a parlar.
*Es comenta la importància que té fer associacions, encara que siguin petites. Associació de cuineres?
*Pren forma la publicació del full informatiu, sortint ja quatre persones responsables, quedant el grup obert
a tothom que tingui quelcom a dir i que vulgui que sigui publicat.
*Es proposen activitats possibles: Concurs de disseny de samarretes, concurs de dibuix infantil, balls de
saló, escudella per Nadal, coneixement de l’entorn del poble, bicicletades, actuacions de corals, havaneres,
competició de plegar avellanes, exposicions...
*Veiem les moltes possibilitats. Quedem que a la propera farem una mica de llistat de tasques i decidim
reunir-nos l’últim dijous de mes, segons les necessitats que tinguem.

Divendres menjarem xocolata i farem jocs variats;
tindrem coets, pregó i un grup de cubans molt animat per
anar escalfant per la disco mòbil.
Dissabte celebrarem l’Eucaristia en honor a Sant
Miquel; els més petits ens pintaran murals i els grans
jugarem al domino i al billar, i ballarem amb l’orquestra
« Tropical ».
I diumenge, després de missa tindrem grallers, picapica, una formidable actuació de màgia i la traca ﬁnal...
Aneu-vos preparant que ja s’aproxima!!!

Dites del poble

Calendari

Al tros, durant l’avellana, un pagès li diu a l’altre:

Partits de Pre-temporada Pradell F.s.

-

A.C: Ehhhh!!!! No baixes gaire d’hora
avui !

-

F.C: Nooooo. M’he près el dia a la gal·lana!

-

A.C: Ja està bé ja! De tant en tant ho hem
de fer així! “Naltrus” ja ens hem guanyat el
jornal, i si no, ja en tenim per un bateig!

A.C: Antònia Carícia i F.C: Francisco Cantó a
“La Plana”
Explicació 1: Prendre’s el dia “a la gal·lana” vol dir
amb calma i tranquil·litat. Abans s’utilitzava molt
sovint (però no se l’hi prenien tant com avui dia).
Explicació 2: Abans, als batejos es tiraven avellanes
i conﬁts ja que la misèria no permetia donar
calerons com ara. Per això quan ja se n’havien
plegat un grapadet es deia que ja se’n tenia per
un bateig.

El Pradell s’ha enfrontat amb tres rivals tots ells de dues
categories superiors Nacional B i els resultats han estat:
Salou “A” 2 - 2 Pradell F.S.
Floresta 0 - 1 Pradell F.S.
Vila-seca 1-1 Pradell F.S.

CALENDARI TEMPORADA 2007/08
J1.
J2.
J3.
J4.
J5.

(30/09/07)(07/10/07)(14/10/07)(21/10/07)(28/10/07)-

AE Riudoms - Pradell F.S. (17h)
Pradell F.S. - Amposta (19h)
F.S. Alforja - Pradell F.S. (12h)
Pradell F.S. - Vinyols (19h)
F.S. Morell - Pradell F.S. (18h)

PRADELL, SETEMBRE 2007

1

Segur que esteu sorpresos...Doncs sí, per ﬁ us ha arribat “l’Aixada”, el primer full informatiu que tant havíem
anunciat. Com veureu porta una mica de tot, és obert a la participació i sobretot fet amb molta il·lusió.
Esperem que el llegiu amb tranquil·litat i ens dieu què us ha semblat. Aquest és el primer, i de ben segur que
cada número que surti anirà sent més rodó, amb el vostre suport. Esperem que us agradi!

(31/10/07) - CASTANYADA
J6. (04/11/07)- Pradell F.S. - Med. Cambrils (19h)
J7. (11/11/07)- F. Legna - Pradell F.S. (17:30h)
J8. (18/11/07)- Pradell F.S. - Futsal Valls (19h)
J9. (25/11/07)- Inmaculada - Pradell F.S. (17h)
J10. (02/12/07)- Pradell F.S. (Descansa)
J11. (09/12/07)- Pradell F.S. - La Ràpita (19h)
J12. (16/12/07)- Despertaferro - Pradell F.S. (-h)
J13. (23/12/07)- Pradell F.S. - Aldea (19h)

Endevina

Després de les ﬂames
441 hectàrees cremades
Si el bosc és vida, n’hem perdut una part.

Aquest és un balcó del nostre
poble, tant la barana com el
tancament estan fets només
de fusta. Sabeu a quina casa el
podem trobar?
La solució la podeu buscar al proper butlletí.

Editorial

L’AIXADA

Cèlia Amorós i Mas . Rosa Gairal i Llaberia . Mònica Just i Rosals . Cristina Sanvisens i Cabré

NOTA : Si voleu rebre l’Aixada al vostre correu electrònic o patrocinar-la, envieu-nos la petició a laixada@yahoo.es

PATROCINADOR
ANIMA’T

Una foto històrica
Aquesta foto possiblement
estigui pels calaixos, àlbums
i racons de moltes cases del
nostre poble. Una fotograﬁa
a la qual hem volgut treure
la pols, ja que representa
un moment immortalitzat
de la història de Pradell, el 6
de gener de 1945, moment
que, com tants d’altres, ens
ha portat a arribar ﬁns on
som, ben entrat el segle XXI
i vivint en unes condicions
totalment diferents.
Les condicions i els estils de
vida són diferents, però... i
les persones? Aquesta imatge immortalitza cares, expressions i moments de molts dels
nostres veïns, alguns que estan entre nosaltres, d’altres que ja no... però tots i cadascun
d’ells s’ha fet un lloc al cor d’algú de nosaltres, tots han deixat la seva petjada, d’una
manera o altra, a les nostres vides.

Revers de la foto

Catequistes i Matrícula incompleta del Catecisme. Aquest és el títol que encapçala la
fotograﬁa. Mossèn Magí en va ser l’encarregat, “ell mai s’oblidava de posar títols a les
imatges que retratava”, explica la Joseﬁna Bertranet. I gràcies a aquest fet ara podem
recordar el moment, i ubicar-lo en un indret concret d’un dia determinat de la llarga història del nostre
poble.
A la foto hi podem veure L’Emília Basora, les germanes Generosa i Joseﬁna Bertranet, la Joseﬁna Just, el
Ramon Sarroca, el Jaume de ca la Seraﬁna, la Pompeia de cal Duran, el Pepito Cantó... Aquests només
són alguns noms de les moltes persones que apareixen a la imatge, les sabries trobar?? I la resta, les pots
identiﬁcar?? Possiblement, les persones més grans de Pradell els coneixen gairebé tots, així que t’animem a
que intentis fer aquesta “ronda de reconeixement”, de ben segur que algun familiar, amic o persona propera
a tu apareix a la imatge, i t’agradarà saber qui és.

Endavant!

