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2016. XXX aniversari de Ceradai al Priorat. Jordi Català al Priorat. El projecte Ànec
Verd Solidari per a la Causa Cooppel per la Pau: Cabacés, El Pradell i l’Eva, els
Guiamets i Falset
En 2016 celebrem in memoriam: 75 anys de la mort d’Eduard Toda i 40 anys de la
mort de Joan Baptista Manyà. 90 anys del naixement de l’escriptor local i comarcal
del Lloar. 700 anys de la mort de Ramon Llull. Canonització de la santa universal
Teresa de Calcuta. El XXX aniversari de Ceradai
2.1.- 2016. XXX aniversari de Ceradai al Priorat.
L’associació Ceradai va ser fundada un 31 de juliol de 1986, en motiu de l’invent de jocs
didàctics com l’Escac Digital (Zaragoza, 1985) i del disseny de programes educatius
(ICE- UB 1985), va ser el dia 06 de gener de 1989 a la Bisbal de Falset on es convoca en
un acte públic la primera peonada toponímica del Priorat que es va celebrar el dia 25 de
juny a Cabacés en un acte públic i una exposició de produccions escolars sobre indrets
toponímics dels pobles de la Vilella Baixa, Marçà, Capçanes i Cabacés. És així com es va
iniciar l’agenda pública Ceradai amb 3000 actes organitzats o amb participació activa que
dura fins avui. És en 1989 que es va iniciar els programes de ràdio a Tarragona, primer a
la ràdio sant Pere i sant Pau, emissora municipal de Tarragona en el mes de febrer i a
ràdio Fòrum, emissora municipal de Tarragona en el mes de setembre. Al Priorat portem
ja uns 1000 actes. L’any passat el 2015 l’hem dedicat a la memòria de Mn. Joan Masip i
Franch, organitzant actes a Els Guiamets, el Masroig, la Figuera i Cabacés, poble natal.
Hem dut a terme juntament amb el CEP: les primeres jornades sobre l’estudi de la
Baronia de Cabacés (2009): Cabacés i el Lloar, primer curs de la memòria històrica del
Priorat (2010) Cabacés, el Lloar i Bellmunt del Priorat.
La relació de pobles i actes públics que em organitzat o participat o han estat notícia en
aquests 30 anys d’existència i 27 de l’agenda em pública són per ordre alfabètic:
Bellmunt : 2008 una xerrada a l’associació de Veïns i al 2010 una jornada cultural
organitzada de forma conjunta amb el Centre d’Estudis del Priorat (CEP).
Bisbal de Falset, la :1989, primer acte públic, 2013, Visita del museu de la guerra civil pel
programa Priorem PRIORAT de ràdio Falset .

Cabacés, des de 1989 amb més de 300 actes entre tallers de jocs de taula, campionats
d’escacs, simultànies d’escacs, actes culturals en la memòria de veïns o relacionats amb
Cabacés, un curs de voluntariat, tres cursos de formació del professorat en l’aprenentatge
servei, etc. Entre 1995 i 2002 l’oficina de voluntariat Ceradai en memòria de Mn. Joan
Masip, etc.
Cornudella, participació en la festa del parc natural (2009?) i entrevista a l’alcalde en els
anys 90.
Falset, des de 2008 un programa mensual a ràdio Falset: Priorem PRIORAT, visites
guiades, intervius, etc.
Figuera, la: 2015 acte en memòria de Mn. Joan Masip i Franch
Gratallops, participació en 1996 en el congrés del Priorat i en 2005 participació en la
jornada del CEP d’entitats.
Guiamets, els: 1995 i 2015 en memòria de Mn. Joan Masip i en 2015 un segon acte
presentant el llibre de Pilar Garriga “Un estiu en el Priorat” i Jordi Freixa el seu llibre i CD.
Lloar, el: Des de 1992 i 1994 amb la mestra Nuria Saludes i després a partir del 2009
cada any portem a terme un acte cultural anual al Lloar amb l’escriptor Jaume Sabaté.
Marçà.: 1998 un curs sobre Marçà-Giné i la creativitat i dos actes culturals.
Margalef en 1992 sobre la presa i en 2008 amb la festa del parc natural serra de
Montsant.
Masroig, en 1995, en 2010 i en 2015 en memòria de Mn. Joan Masip.
Molar, el : 2015 en motiu de les publicacions locals i la Gaia.
Morera, la : 2009 en la trobada de la gent gran i en Escaladei el 2004 amb el CEP en una
trobada comarcal.
Porrera, 2013, acte in memoriam del fill del poble: Raül Abril.
Pradell de la Teixeta, el : 2012, 2014 i 2015 participació en el fòrum de l’EVA (En Veu
Alta).
Torroja, visita Priorem a persones del poble en 2013 amb intervius pels carrers.
Vilella Alta, la: 2014, in memoriam el pintor Ramon Viñes
Vilella Baixa, la: 2012, una producció Cooppel al voltant de les Cases, la NY del Priorat.
S’han visites científiques, històriques i naturals a la Torre de Fontaubella, Ulldemolins
(1996), Poboleda (2012) i Capçanes (2011) sense cap acte cultural Ceradai. Ben aviat
durem a terme actes en aquests pobles en motiu del nostre XXX aniversari.
Les nostres tasques actuals sols al Priorat, són:
-

Atenció mensual a persones amb dol a Falset.

-

Una vegada al mes: Intervius, visites guiades per Falset i OASIS a la biblioteca
Salvador Estrem i Fa.

-

Realització d’un programa de ràdio mensual a ràdio Falset, Priorem PRIORAT
sobre les veus de persones amb coneixements i recursos a favor de la conservació
del patrimoni amb alt risc d’oblit, destrucció o exclusió sistemàtica ( PARODES).
Falset.

-

Atenció quinzenal a persones que necessiten compartir informació i coneixements.
Animem a prestar, cedir o donar documents antics, fotografies a l’Arxiu Comarcal
del Priorat per a facilitar l’estudi i la memòria històrica de les persones, dels pobles i
de la comarca. Falset i Cabacés.

-

2016 serà l’any de la música local i nacional Cooppel: el músic i compositor local i
fuster de Cabacés Josep Roselló i Masip en motiu dels 125 anys del seu naixement
obrirà la campanya al Priorat en la propera festa major de sant Blai a Cabacés. A
nivell nacional el cantant i escriptor Jordi Català , en motiu dels seus 35 anys de
música en català ens acompanyarà en diversos futurs actes que ja s’anunciaran
previament

-

Oferta de presentar pels pobles de la comarca el nou llibre del músic cantant Jordi
Freixa en el seu projecte “L’Ànec Verd i Jordi Català”.

-

Teresa de Calcuta, 2016 en motiu de la seva canonització, xerrades locals sobre
“la santa dels creients com dels no creients, la santa pels pobres” per part de J.M.
Ferran.

2.2.- Jordi Català al Priorat. El projecte Ànec Verd Solidari per a la Causa Cooppel
per la Pau: Cabacés, El Pradell i el seu Eva, els Guiamets i Falset
Tot això s’ha explicat.L’ÀNEC VERD ballem també en català (pensa riu i ball), és un projecte conjunt amb els
músics que formen l’Orquestra Nova Paper de Tornassol amb Jordi Català, que
ressorgeix per seguir amb el propòsit de promoure, potenciar i enriquir el ball de Festa
Major. Amb el convenciment de que aquesta causa, desenvolupa una idea que porta a la
pràctica l’ objectiu principal que és el de fomentar la promoció i la difusió cultural
mitjançant la música, part indissoluble de la festa, convertint-los en agents impulsors del
territori donant prioritat a la cançó de rock i Ball de Festa Major per escoltar-la i ballar-la,
en català.
L’Ànec verd: Ballem, també, en català (Pensa, riu, balla), és un projecte resultat des 35
anys de trajectòria musical del cantant Tarragoní amb les vacant's de rock i ball en català.
La presentació oficial del projecte es va fer el passat dia 10 de desembre de 2015 a les
19.00h. a la sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona i consistirà en la presentació del 2n
llibre musical històric: L'Ànec Verd ballem també en català (pensa riu i balla) o 35 anys de
rock i ball en català des de Tarragona arreu, acompanyat d’un CD musical (promocional)
amb 12 peces d’en Jordi Català, L’Ànec Verd, Hola Nena i L’orgasme Sideral (YouTube
Jordi Català i Orquestra Nova Paper de Tornasol)i d’altres en ritmes de, swing, vals, tango

mambo, txàtxàtxa, skà i pasdoble. L’acte de presentació va ser presidit per la Tinent
Alcalde Elvira Ferrando de l’Ajuntament de Tarragona, ajuntament entusiasta i
compromès amb la música feta i pensada des de Tarragona arreu. Van presentar l’acte el
Dr. Josep Maria Ferran i Torrent per la vessant educativa, cultural i solidària, per la part
filològica catalana el Dr. Jordi Ginebra Serrabou i per la part artística musical pel músic i
cantant Raül Cid Perpinyà.
La formació Jordi Català i Orquestra Paper de Tornassol consta d’instruments de vent,
corda, percussió i teclat i la forman: Jordi Freixa (Jordi Català), Pilar Ruiz, i Mercè Verge
(cantants), Magí Morales, (bateria), Joan Llorens (percussió), Joan Muñiz (baix), Joan
Josep Santos (guitarra), Xavier Giner (teclat i direcció musical), Raül Cid (trombó), Josué
García (trompreta) i Gabriel García (saxofon).
En aquesta ocasió vull destacar la part del projecte Cooppel Ànec Verd Educatiu
Solidari. (projecte CAVES)Consisteix en els actes de presentació del seu projecte a alumnes de 4t ESO en la
perspectiva educativa en les iniciatives i en l’emprenedoria musical o en la recerca del per
què i per a què (ètica) dels nostres projectes i de les aspiracions de l’alumnat de 3r ESO,
junt amb la visita a residències on la música és teràpia i és solidaritat amb la gent més
gran, indrets com biblioteques com la de Falset o la participació en actes culturals a favor
per la Pau de la Causa Cooppel que busca promoure, permetre i protegir el Talent
Cooppel i el patrimoni amb alt risc d’oblit, de destrucció o d’exclusió sistemàtica que tenim
en les nostres contrades locals i comarcals en l’EVA del Pradell, en el museu de Cabacés
o en qualsevol entitat i/o ateneu del Priorat com de Catalunya.
Més informació:
http://www.agendapriorat.cat/activitat/el-cantant-jordi-catal%C3%A0-presenta-elseu-cd-i-llibre-%C3%A0nec-verd-priorem-priorat

Propera activitat Cooppel al Priorat:
Falset, dia 30 de gener a les 10 del matí, visita guiada pel casc antic amb Pere Pi i
Jaume Sabaté i a les 11 hores nou programa de Priorem PRIORAT a ràdio Falset.

Per a contactar amb nosaltres: info@cooppel.org
Més informació Causa Cooppel www.cooppel.org http://blocs.xtec.cat/anims/
Telèf. Núm. 619 79 39 69 WhatsAPP
Estem a Facebook https://www.facebook.com/josepmaria.ferrantorrent Amb grups per
cada poble que actuem per la Causa
Twitter Causa Cooppel

