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preponderant. Avui aquest rol el veiem reflectit en l’associanisme de tot tipus, i en
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Davant d’aquest conglomerat hi ha les institucions públiques i els seus gestors que
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conformen la classe política, de qui les enquestes d’opinió diuen que la població hi
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terme que vindria a designar els col·lectius que

prenen decisions que

concerneixen a l’àmbit públic, però que estan fora de les estructures dels

poders polítics. A Catalunya històricament la societat civil ha tingut un paper

confia molt poc. De retruc, correm el risc que el desprestigi s’escampi cap a les
institucions i a les entitats que intervenen en el que és públic.
No cal dir que l’associacionisme, a Catalunya i també a Santa Coloma, no passa pels
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seus millors moments. El que té a veure amb servir a la comunitat no s’estila.
L’individualisme, està mes ben considerat que la generositat, la bondat és considerada
feblesa, la solidaritat es contradiu amb el consumisme que sembla ser l’únic motor de
creixement econòmic i social.
La crítica s’estén doncs també a la ciutadania. Els ciutadans (per desengany, perquè
hem assolit un grau de satisfacció social, perquè ens hem deixat guanyar per la
societat de consum... i perquè no hem comptat amb una política municipal que enfortís
el compromís cívic) ha estat poc activa i ha fet valer poc el seu protagonisme. Hi ha
un gran dèficit de participació ciutadana. La manera pròpia i més efectiva de la
participació ciutadana es fa a través de les activitats de les entitats, associacions i
veïns.
Aquí és on l’administració creu que ha de limitar el seu ajut

donant algunes

Fotolits:
Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet

subvencions a les entitats, però no s’ha procurat cap política d’ajuda a favor de la

Direcció: Albert Noguera

equipaments municipals, on sovint, més que posar facilitats ha posat obstacles en el

Equip de redacció:
Agnès Olivés
Jaume P. Sayrach
Núria Hoyo
Xavi Padró
Rut Solés
Neus Redondo

seu ús, per part de les entitats, en els horaris i les taxes, mentre que quan l’activitat l’ha

Seu local: C/ Sant Josep, 20
08922 Santa Coloma de Gramenet

consolidació i creixement de les entitats. Un exemple pot ser la gestió dels

organitzat l’Ajuntament no ha mirat prim en les despeses.
A la ciutat hi ha força entitats que fan coses, però no és la majoria la que es preocupa
per la ciutat, en el seu conjunt. Per això és importatnt crear xarxes ciutadanes basades
en el consens que aglutinin a les entitats, però calen estratègies assumibles per la
majoria per evitar la disgregació.

Tel. 93 385 99 41

Davant el pesimisme i la desànim col·lectiu, s‘ha de continuar enfortint la societat civil

A/e:puigcastellar@puigcastellar.cat

i, per això s’ha de crear un marc favorable en polítiques que requereix dues coses:

www.puigcastellar.cat

limitar l’intervencionisme i donar molta llibertat, i fomentar un clima dialogant i creador.
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Carlit i Puigmal
Text: Pau, Nil i Marc Galgo

sacs que hi havíem deixat i vam
agafar les navetes (autocars) que ens
van portar fins a l’aparcament on
teníem el cotxe.
L’excursió em va agradar molt pel cim
, el bosc, i els estanys que vaig veure.
PAU GALGO GARCIA (9 anys)

EXCURCIÓ AL CIM DEL PUIGMAL
(2913m)

Cim al Puigmal

finals d’agost d’aquest estiu en Pau,
en Nil i en Marc Galgo hem fet dos
cims al Pirineu català. El primer, el
Carlit; de 2923 metres i sostre de la
Catalunya Nord el vam pujar el dimecres dia
25 acompanyats de l’avi Manel. El segon; el
Puigmal de 2913 metres, i el més alt del
Pirineu Català Oriental, el coronarem el
dissabte 28 d’agost aprofitant que se
celebrava el 25 aniversari de la primera
ascensió catalana a l’Everest. Aquesta
excursió es va fer paral·lelament a molts
cims de Catalunya; Pedraforca, Pica
d’Estats, Encantats , Comapedrosa,
Montardo, etc.

A

La ressenya que tot seguit llegireu ha estat
escrites pels meus fills en Pau i en Nil
EXCUSIÓ AL CIM DEL CARLIT (2923m)
Pujada al cim:
Aquest estiu he anat amb el meu avi, el meu
pare i el meu germà al Carlit.
Vam dormir al refugi-xalet de les Bulloses.
Pel matí ens vam llevar a les 6.30h i vam
començar a caminar a les 7.30h. El trajecte
era de 3 hores i 30 minuts. Primer vam
4

Foto: Marc Galgo

creuar els boscos i després vam començar
a veure els primers llacs. Un cop passat
l’últim gran llac que tenia forma del
continent africà vam començar a pujar per la
tartera, allà el camí es va posar més dret. Al
cap de poca estona vam parar al llac glaçat
on vam esmorzar. Allà hi tocava molt el sol i
ens vam enfilar cap a la muntanya on vam
haver de grimpar fins arribar al cim. L’avi
Manel em va recordar com ho havia de fer,
sempre tres punts de contacte al terra.
Baixada del cim:
Vam començar a baixar pel mateix lloc.
Després vam parar al llac glaçat per tocar la
neu on feia pocs minuts s’hi havia banyat un
excursionista. Un cop baixada la tartera vam
rodejar, de nou, el llac “africà” i des d’aquí
vam prendre un nou camí de baixada que
seguia uns altres llacs que no havíem vist
en la pujada. Al cap de poca estona vam
parar a veure aigua i a menjar una mica
més. Poc a poc vam anar baixant pels
estanys fins que vam travessar de nou el
bosc on escoltàvem els xiulets de les
marmotes. Finalment vam veure la silueta
del gran llac de les Bulloses i el refugi al
fons. Una vegada al refugi vam agafar els

El dia 28 d’agost vam pujar el Puigmal
perquè se celebrava el 25è aniversari
de la primera ascensió catalana a
l’Everest. Aquesta era la segona
vegada que hi pujava perquè l’any
passat ja hi havíem pujat amb el meu
germà, el meu pare i el meu avi.
Jo, el Pau, el meu pare i uns amics de
Sant Feliu de Pallerols (l’Albert, la
Júlia, la Rocio, el Carles i el Trudi (el
gos)) vam pujar des de Fontalba. Vam
començar a caminar a ¾ de 9 del matí
i a ¼ de 12 ja estàvem al cim. Un cop
allà vaig trucar a l’avi Manel per dir-li
que ja havia pujat i després ens vam
fer una foto a la creu del cim. Després
vam esmorzar una miqueta més i vam
començar a baixar per la tartera en
direcció cap a l’aparcament de
Fontalba.
L’excursió em va agradar molt perquè
vaig anar amb els amics i perquè el
paisatge és molt bonic.
NIL GALGO GARCIA (8 anys)

Camí al Carlit

Foto: Marc Galgo
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una torre, nomes te el pis superior a

Campament d’estiu
a la Vall de Siscar

nivell del mur, l’interior està molt ben
arreglat per en cas d’emergència poderhi dormir, una gran part del terra està
Text: David Buils

cobert d’un plàstic sota del qual, hi han
mantes tèrmiques.
A les set para de ploure una mica i
podem plantar les tendes, una te la
cremallera del tendal trencada, i una
altre, no es prou amplia, així que tres
persones acaben dormint a la cabana,
crec que amb l’únic inconvenient dels
ratolins de camp que aquest cop van
escollir una dieta de fruita.
Abans d’anar a dormir va sortir el sol i
semblava que la cosa s’arreglava per
l’endemà. A la nit va fer força fred pels
que no dúiem un sac prou adient, i
alguns vam dormir poc o res.
Aviem quedat d’aixecar-nos a les set, a
les sis començava a ploure, i després de
veure com estava el temps vam decidir

Riu Siscar

Foto: David Buils

baixar de niu cap al poble, poc abans

l final, vam ser onze, tres que

A

vessants que tanquen la vall. Quan

d’arribar-hi va acabar sortint el sol,

van sortir el divendres 3 de juliol

arribem

almenys allà.

per poder aprofitar el dissabte al

l’embassament, almenys, la Laura i jo

Tot i no poder pujar al pic d’escobes, la

matí per fer la cresta de l’Alba, i la resta

que anem els últims, comença a ploure i

descoberta de la vall i la possibilitat de

que vam pujar el dissabte ben d’hora, i

veiem que la boira comença a baixar, els

tornar-hi i fer altres coses crec que va

amb la intenció de remuntar la vall de

altres

ser molt positiva, jo almenys, ho vaig

Siscar i fer el pic d’Escobes.

l’embassament perquè ningú es separi,

Vam deixar els cotxes a l’aparcament de
l’estació de tren de L’Hospitalet-presl’Andorre, vam començar a pujar pel
vessant de la vall que surt a l’est del
poble, travessem dos cops l’aqüeducte
que baixa de la vall, el sol il•lumina la
pujada, fins que el camí arriba un
moment en que es bifurca, poc després
de travessar el torrent, on alguns
reomplen la cantimplora, deixem a la
dreta el camí que puja cap a la vall
d’Arquers per la dreta del Nerasol,
nosaltres anem a l’esquerra del Nerasol
per la vall de Siscar, al cap de poc el cel
comença a tapar-se.

a

ens

la

presa

esperen

que

tanca

després

de

mengem alguna cosa i comencem a
pujar cap a l’estany de Siscar sota la
pluja, el terreny es mes planer i xop pels
rierols

laterals,

abans

de

l’últim

gaudir molt.
Els de la cresta, nomes van poder fer
una part el dissabte, però potser que ho
expliquin millor ells.

contrafort abans d’arribar a l’estany la
cabana de la Vesine, on segons ens van
explicar

després,

van

dormir

els

expedicionaris de divendres, amb la
companyia d’algun ratolí de camp que va
aprofitar per fer un mos.
Arribem a l’estany de Siscar i veiem la
cabana que te una estructura molt
curiosa, sembla una torre quadrada i
amb sostre de dues aigües que s’enlaira
al mig del desaiguat del llac per una de

El camí va seguint la vall i ens anem

les bandes, un mur gruixut l’uneix a la

adonant que la vall principal es un gran

banda contraria d’on som, travessem el

col•lector que va rebent aigua de totes

riu per sota l’estany, i quan pugem al mur

les petites valls que baixen dels

ens adonem que la cabana, tot i semblar

Estany Siscar

Foto: David Buils
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GR-20: Travessa nord de còrsega
Text: Manel Galgo

Ascendint pel GR-20

Foto: Josep Pitarque

l passat mes de Juliol, 5 socis del

muntanya

CEP

J.Pitarque,

alguna, com la que recorre el Circ de la

I.Jimenez, R.Lorenzo, M.Galgo)

Solitud, equipada amb cadenes i cables

varem fer la travessa de la serralada del

que ajuden a la progressió, però sense

nord de Còrsega seguin el sender mes

cap problema per un muntanyenc mig.

E

(R.Trias,

especialment

en

no) ho feia possible.

Els paisatges son variats i espectaculars,

Varem poder contrastar l’eficàcia del
servei de rescat cors (helicòpter) per
dues vegades: un ensurt propi sense
conseqüències i un rescat d’una dona
accidentada.

amb boscos molt frondosos, llacs en

L’illa, com no podia ser d’altre manera, te

entorns molt especials i molta aigua per

un caràcter absolutament mediterrani,

El tram recorregut compren un total de 9

tot arreu; en la primera desena de Juliol

amb uns pobles de un aspecte decadent

etapes a mes de l’ascensió al sostre de

encara hi havia forces congestes de neu

i a la vegada encantador. Pràcticament la

l’illa: el Mont Cinto (2.703 m), amb un

que varem trepitjar.

vida es desenvolupa en el que es la costa

El programa sempre era el mateix: diana

ja que el centre, molt muntanyós, està

a les 5 del matí, esmorzar, preparar la

poc habitat.

Es tracta d’un sender força concorregut,

motxilla i començar a pujar a les 6

amb una xarxa de petits refugis que

(sempre pujar, entre 700 i 1400 m. de

ofereix aixopluc (reforçat amb tendes),

desnivell), desprès de 6 a 8 hores de

servei de menjars i aprovisionament (en

marxa

alguns casos); també es troben bergeries

descansar, sopar a les 19:00 i dormir (en

Nosaltres varem accedir a l’illa des de
Niça, amb un ferry fins a Calvi (capital
històrica de l’illa), en 5,5 hores i varem
pernoctar en algunes gites d’etapa que
resulten molt pràctiques i econòmiques.

(explotacions pastorils) que ofereixen

la llitera del refugi o en tenda). En

serveis a mes de vendre queviures.

algunes etapes no es veia gaire clar per

Algunes de les etapes son dures pel

on entravessaríem la carena, però

desnivells sobtats característics de la

sempre un camí “intel•ligent” (equipat o

famós d’Europa: el GR 20. Varem
començar a Calenzana i varem acabar a
Vizzanova.

desnivell acumulat que sobrepassa els
9.000 metres.

6

corsa,

arribada

al

següent

refugi,

En resum ha estat una experiència
inoblidable
que
recomanem
especialment a tots els amants de la
natura que estigui una mica en forma.
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Alpinisme a Bolívia
Text: A. N. C

Curs
d’iniciació
a la muntanya.

Cim al Condoriri

Foto: César Armengod

quest estiu un grup de socis del CEP format per Alicia

A

Espinar, Eva Soley, Paco Justicia i Cèsar Armengod ,
junt

amb

altres

muntanyencs

de

El curs d’iniciació a la muntanya s’ha iniciat
amb la participació de gairebé una vintena
d’inscrits. Ja son 27 any de cursos
d’iniciació, en que es combinen classes
teòriques com la orientació o sobre el
material que es posen a la pràctica en les
excursions com per exemple a Penyes Altes
a la comarca del Berguedà.

diferents

procedències van estar realitzant ascensions d’alta muntanya
boliviana. Entre d’altres, van coronar tres pics de 5000 m :el
Tarija, Condoriri i l’Austria i un de 6000 m: el Huayna Potosí.
També van intentar el Mururata un pic de 5000 metres, però al
que no vam arribar al cim. En el proper butlletí relataran aquesta
experiència a les muntanyes de sudamericanes.

Als Andes Bolivians, Huayana, Potosí

Foto: César Armengod
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El CEP abandona la Plataforma

i assumint la defensa de

problemàtiques ciutadanes i socials que
haurien d’haver recaigut en entitats veïnals o
altres

agrupacions

socials.

Aquesta

sobredimensió ha portat que moltes entitats
hi deixessin de confluir, i tot i que a la
Plataforma hi ha molta activitat, el cert és
que el nombre d’entitats que hi participen ha
anat minvant de forma progressiva al llarg
d’aquests últims anys.
El CEP va ser membre fundador de la
Plataforma

l’any 1992 quan es va

aconsseguir aturar el camp de golf a sant
Jeroni. Valorem positivament el fet d’haver
contribuït en la millora d’aspectes prioritaris
per fer una Santa Coloma millor: en la
defensa de la serra de Marina, la dignificació
del Riu, el camí cap a tenir un parc verd i
frondós a can Zam o la supervivència de la
Bastida. No ens penedim d’haver-ne format
part, i al contrari, agraïm a les entitats i les
persones que han passat per la Plataforma,
Parc de Can Zam

Foto: Arxiu

el fet de poder compartir un treball en comú
i crear xarxa ciutadana a la ciutat. Som

n l’última reunió de junta de

E

amb algunes de les decisions i el tarannà

conscients que queda molta feina per fer,

l’entitat, celebrada el passat 6

que des de fa algun temps està prenen la

però que cal buscar nous camins i explorar

d’octubre, es va decidir per

plataforma, i que

s’allunyen dels

altres estratègies. El Centre no formarà part

consens, que el Centre deixava de

objectius fundacionals, que prioritzaven

de la Plataforma, però quan calgui, i si ho

formar part de la Plataforma de la Serra

la defensa del medi ambient, incloses les

creu adient, col·laborarà amb la mateixa

de Marina, el Riu Besòs i can Zam. Entre

zones verdes dins de la ciutat. Amb el

Plataforma o altres entitats en allò que

els motius alegats hi ha la disconformitat

temps,

beneficií a la ciutat.

la

Plataforma

ha

anat

Agraiments per la Font del Regàs
En lúltim butlletí, quan explicàvem l’arranjament de la Font del Regàs, vam oblidar agraïr a les institucions
que han ajudat a portar-ho a terme. Així, que aprofitem per agraïr el suport prestat per l’Ajuntament de
Collsuspina, el Consorci del Moianès, la Diputació de Barcelona i sobretot, el consorci del Besòs presidit
per Josep Orive, que n’ha assumit gran part del cost de l’arranjament.

ESMORZAR IBÈRIC

Diumenge 19 de desembre, a partir de les 10 h.
S
IDAT
Turó del Pollo
V
N
O
C
TEU
S
E
Cal que porteu plats, got i coberts
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Els nens i nenes del Grup Infantil aquest estiu
hem anat de colònies. Vam anar a la Cerdanya,
a la casa de Colònies Ridolaina, prop de Bellver
de Cerdanya. Els 28 nens i nenes que hi vam
estar una setmana i ens ho vam passar molt bé.
Excursions, banys a la piscina, jocs de
nit, cançons amb la guitarra i tallers de
pulseres o de pilotes de malabars. Van
ser uns dies a la muntanya molt
entretinguts que van acabar amb un
dinar amb els pares que ens van
venir a recollir l’últim dia.
Després de l’estiu hem représ
les activitats: caminada per la
costa i excursió a Sils, a
veure mones i micos…
Ja sabeu, els que tingueu
entre 6 i 14 anys, amb
nosaltres

no

us

aburrireu!
Fotos: Irene Torrecillas
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La serra de Collserola
declarada Parc Natural

Parc de la Serra de Collserola

a serra de

L

declarada,

Foto: Arxiu C.E.P.

Collserola ha estat
finalment,

parc

entre ells molts usuaris de l’àrea

que estan protegits pel Pla d’espais

metropolitana.

d’Interés Natural (PEIN), amb una
superfície equivalent al 30% del territori

natural. Després d’anys d’espera

i quan part de l’espai ja està urbanitzat
i

amb

projectes

urbanístics

que

amenaçaven la muntanya. Amb el nou
decret que avala la protecció, es
protegiran les 8.295 hectàrees del parc
que estan repartides entre nou termes
municipals: Barcelona, Esplugues, Sant
Just Desvern, Sant Feliu, Molins de Rei,

“Conservar els valors naturals, evitar
que la pressió urbanística malmeti
l’entorn i fer compatibles les activitats
econòmiques i socials” són els objectius
que s’ha marcat la Generalitat a l’hora
de crear el parc natural, que inclou dues
reserves naturals parcials de protecció
superior: la Rierada-Can Balasc i la Font
Groga.

el Papiol, Sant Cugat, Cerdanyola i

10

Text: A. N. C

català, aproximadament. Dins aquests
espais, els anomenats espais naturals
de protecció especial disposen d’un
nivell de protecció superior, sota les
figures de parcs nacionals, parcs
naturals, paratges naturals d’interès
nacional i reserves naturals.
Collserola aniria gairebé a la primera

Montcada i Reixac. Aquest nou parc

El sistema d’àrees protegides de

divisió (ja que de parc nacional només

natural està envoltat per tres milions

Catalunya se sustenta en una xarxa de

tenim el d’Aigüestortes), en la mateixa

d’habitants i rep milers de visitants l’any,

165 espais d’especial valor ecològic,

categoria de parc natural trobem el del

v
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Montseny, Cap de Creus o els Ports

situats a Catalunya sinó també en la

d’adquisició preferent de tots els

entre d’altres. El nostre Parc de la serra

vigilància, el control, la protecció, la

terrenys

de

prevenció integral i la col·laboració en la

d’expropiació, no només de les obres i

Marina,

tot

d’instruments

i

legals

que
de

gaudeix
protecció,

Diputació de Barcelona i no de la
Generalitat.

Altres aspectes que reforcen la gestió

informe preceptiu previ a l’atorgament

del parc de Collserola amb la declaració

d’autoritzacions necessàries per a

de parc natural són la protecció penal

l’execució de qualsevol pla, obra,

davant

moviment de terres o explotacions

de

conductes

il·lícites,

d’infraccions

parcs naturals es defineixen com espais

declaració d’utilitat pública i drets

valors

L’objectiu

és

protecció

i

naturals

efectes

l’òrgan de gestió del parc natural emeti

En el cas concret de Catalunya, els

amb

a

actuacions previstes i la possibilitat que

gestió del medi ambient.

estaria en un grau de protecció inferior i
depèn de Xarxa de Parcs Naturals de la

afectats

administratives,

la

naturals, a l’interior o a l’exterior de
l’espai protegit i que poden afectar-lo.

qualificats.

compatibilitzar-ne
conservació

la

amb

Diada de l’Onze de setembre

l’aprofitament ordenat dels recursos i
l’activitat

dels

habitants.

La

seva

declaració s’atorga per decret.
La declaració de parc natural, a banda
de delimitar de forma definitiva l’espai de
la superfície protegida, també implica la
incorporació

de

la

Generalitat

de

Catalunya al Consorci del Parc de
Collserola, el qual ha estat impulsat per
l’Administració Local -Diputació de
Barcelona i Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A
banda dels recursos econòmics que
aporta, aquesta incorporació reforça la
gestió del Parc atès que la Generalitat
és

l’administració

Catalunya
d’Autonomia

ambiental

d’acord

amb

de

Catalunya,

de

Rafael Trias i Carme Fernández fent l’ofrena

Foto: Aurora Solés

l’Estatut
amb

competències no només sobre la gestió

om cada any, amb motiu de la Diada de catalunya l’11 de setembre, el

C

Centre va participar en l’ofrena floral a la Senyera a la plaça de la Vila.

L’acte va comptar amb la presència d’una seixantena d’entitats i força públic.

d’espais naturals i d’hàbitats protegits

@

L’e-mail del soci
Demanem als socis, que amb la finalitat d’agilitzar
els canals de comunicació amb l’entitat i poder
rebre informació més immediata, ens enviin
l’adreça del seu correu electrònic a:

puigcastellar@puigcastellar.cat
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Nous projectes al poblat ibèric
de Puig Castellar
S’hi farà un centre
d’atenció als visitants.
Hi continuen les
excavacions
l jaciment del poblat ibèric Puig
Castellar va prenent protagonisme i
les administracions han pres
consciència de la sort de tenir un
monument i d’abocar-hi recursos per al
manteniment i donar-lo a conèixer. Els
panells informatius de l’entrada del
poblat expliquen “és un assentament
d’uns 5000 m2 situat en un punt
geogràficament estratègic. Data dels
segles V-IV aC a l’inici del segle II aC,
moment en què és abandonat a causa de
la Segona Guerra Púnica. S’hi
distingueixen dos tipus d’espais:
habitatges i altres vinculats a les funcions
productives del poblat. Al voltant del Puig
Castellar, a la zona plana, hi havia
almenys dos assentaments dedicats
principalment a l’agricultura i que
depenien el poblat” . Al Museu Torre
Balldovina s’hi pot veure una gran
quantitat dels objectes trobats al llarg de
les excavacions, així com també hi ha
una petita exposició al local del CEP i al
museu d’Arqueologia de Catalunya s’hi
exposen un bon nombre de peces.

E

NOU
CENTRE
D’ATENCIÓ
AL
VISITANTS
Un dels projectes més importatnts és el
de aixecar un centre de visitants al
planell de les Alzines, a tocar del
jaciment. Es tracta d’un punt de
benvinguda que disposarà
d’una
recepció per atendre els visitants. En el
nou edifici hi haurà informació gràfica,
s’oferirà servei d’àudio-guies i també un
petit punt de venda on es puguin adquirir
productes inspirats en els ibers com
souvenirs, reproduccions arqueològiques
12

Excavació a la zona nord del jaciment

Cases amb el paviment refet

Text: Albert Noguera

o llibres, com es fa en molts monuments.
També s’hi construiran uns serveis, una
aula per a tallers educatius i xerrades i
un magatzem on poder-hi deixar
material d’excavació. Es preveu que a
l’estiu de 2011 ja funcionarà aquest
centre d’atenció als visitants. Els nous
plans pel Poblat van ser presentats pels
responsables
municipals,
com
l’alcaldesa Núria Parlon, la regidora de
Cultura Montse Olivés i el director del
museu Torre Balldovina Ramon Sagués.
També hi eren representants del CEP i
d’altres institucions relacionades amb el
jaciment.
CAMPANYA D’EXCAVACIONS
ARQUEOLÒGIQUES
D’altra banda aquest estiu s’ha realitzat
la 13a campanya d’excavació que fan
anualment els estudiants d’arqueologia
de la UB, que cada curs dediquen un
període de 15 dies a tasques
d’investigació arqueològica, en una
assignatura de pràctiques. Gràcies al
conveni signat fa anys amb la Universitat
de Barcelona, s’assegura que cada any
hi hagi excavacions al jaciment. Cal
assenyalar que al mes de setembre
s’han continuat les excavacions
portades a terme per l’empresa Codex.
Conxita Ferrer és l’arqueologa que ha
dirigit les excavacions. Explica que la
descoberta més sobressortint d’aquest
any ha estat una gran sitja en una de les
habitacions, però també s’han trobat una
gran quantitat de
ceràmiques
trossejades en tota la zona de
prospecció. Els treballs s’han situat
sobretot en la part nord, en que s’han
redescobert un tros de carrer i façanes.
A més de les prospeccions, s’ha procedit
a consolidar les restes i a fer-ne una
adequació arqueològica per fer-les més
entenedores al visitant. Les cases dels
íbers es bastien en pedra només en la
part de baix, i la resta i la teulada es feia
amb paret de tàpia o tubot ( maons fets
de fang i palla). Així que s’ha consolidat
el mur de pedra, marcant amb una
senyal vermella on comença la part
reconstruida. A algunes de les cases s’hi
ha refet el paviment, tal i com devia ser
usant els materials d’aleshores: aigua,
cal i pigment terrós. També s’ha
assenyalat on hi hauria la llar de foc i la

situació d’alguns dels enterraments
infantils que es practicaven a l’interior de
les cases. La museïtzació de l’espai anirà
acompanyada de la instal·lació de panells
informatius i de traçar l’itinerari de visita
començant on hi havia l’entrada originària
del poblat.
Les excavacions s’han pogut portar a
terme amb fons econòmics provinents de
diverses administracions, però sobretot
de la Diputació de Barcelona i del Fons
Social per a l’Ocupació del Govern
espanyol.

el obert

En els propers mesos es constituirà el
Consorci del Parc Arqueològic Puig
Castellar, ens que s’encarregarà de
gestionar el poblat. Les entitats que
formaran part del Consorci són
l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, el Centre Excursionista Puig
Castellar (CEP), l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) i la Universitat de
Barcelona (UB). No es tanca la
possibilitat a que se’n puguin afegir
d’altres, ara o en el futur.

Redescoberta d’un dels carrer

Arqueòlegs, a la dreta Consita Ferrer
13
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Programació primer trimestre curs 2010
OCTUBRE.

ALTRES ACTIVITATS.

6. “Diversitat biològica versus diversitat cultural”
Conferenciant: Francesc Lozano Winterhalder
Biòleg. Professor de la Universitat
R.LLull

13. “Joan Maragall: vida i literatura”
Conferenciant: Marta Vallverdú i Borràs Filòloga

Tertúlia Literària:
4 de novembre: ”El perfum “ de S. Patrick
16 desembre. “Digues que m’estimes encara que
sigui mentida” de Montserrat Roig
Cine Fórum:
28 octubre: “La vida de los otros” de Florian H. Von
Donnersmarck

20. “Al voltant de Sta. Maria de l’Estany”
Conferenciant: Isabel Fonoll Documentalista

2 desembre.” El jardinero fiel” de Fernando Meirelles
Teatre Llegit:
25 novembre, a concretar

27. “El cant coral a Catalunya”
Conferenciant: Constantí Sotelo
Llicenciat en Pedagogia Musical

Viatges:
15-21 d’octubre, a Múrcia
Aula Itinerant:

NOVEMBRE.

9 de novembre : Visita a CosmoCaixa (Matinal)

3. “El mite del jardí a la literatura del segle XX”

14 de desembre: Visita a les caves Codorniu

Conferenciant: Vicenç Villatoro
Periodista i escriptor

L’Aula Camina:
26 d’octubre. Poblat Ibèric Puigcastellar. Guia:

10. “El canvi climàtic ja és aquí?”
Conferenciant: Martí Boada
Investigador

Pep Palacios.
16 de novembre, a determinar
Tertúlies d’Història:
19 d’octubre

17. “Els inuit: caçadors del gran Nord”
Conferenciant: Francesc Bailon
Antropòleg especialista del poble inuit

24. “Cómo ser buenos suegros y no morir en el intento”
Conferenciant: M. Àngels Cosculluela
Gerontòloga

DESEMBRE
1. “La gelosia i Shakespeare”
Conferenciant: Núria Gasull
Llicenciada en Geografia i Hª.
Professora col•laboradora de
l’Escola de la Dona

15. Concert de Nadal: La Coral de la nostra Aula

14

23 de novembre
Es mantindran els tallers de Pintura i els assaigs de la
Coral de l’Aula els dimecres i dijous, respectivament.

v

ida del Centre

Jordi
Vizcaíno Agell

Poema:
Excelsior
Vigila, esperit, vigila,
no perdis mai el teu nord,
no et deixis dur a la tranquil·la
aigua mansa de cap port.
Gira, gira els ulls enlaire,
no miris les platges roïns,
dóna el front en el gran aire,
sempre, sempre mar endins.
Sempre amb les veles suspeses,
del cel al mar transparent,
sempre entorn aigües esteses
que es moguin eternament.
Fuig-ne de la terra innoble,
fuig dels horitzons mesquins:
sempre al mar,
al gran mar noble;
sempre, sempre mar endins.
Fora terres, fora platja,
oblida't de ton regrés:
no s'acaba el teu viatge,
no s'acabarà mai més.
JOAN MARAGALL

D’esquerra a dreta, Jordi Vizcaino, Carles Solés, Jaume Castelltort i
Francesc Salvadfor

na vegada més vull deixar constància de la

U

meva tristesa per la mort d’un amic de tota la
vida. Junts vàrem anar al col·legi,jugàvem al

carrer ja que érem veïns, i després, ja més grans, vam
ingressar plegats al Centre Excursionista Puigcastellar.
Formàvem un grup de força activitats, passant a la junta
com a caps de muntanya durant molts anys i després a
socis passius però fidels al CEP, fins que ja fa anys ens
van donar la medalla commemorativa dels 50 anys de
soci; són molts anys, però els resistíem bé.
Voldria que aquesta carta servís per donar el meu sentit
condol a la família, perquè degut a una sèrie de revisions
i sessions de diàlisi a que m’haig de sotmetre no ho podré
fer personalment, la qual cosa em sap molt de greu. Des
d’aquí et dic, JORDI, fins a sempre, i siguis on siguis fesme un raconet per a mí i així poder estar junts un altre

Foto: Carles Solés

cop. El teu amic per sempre
Carles Solés i Costa
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lora i fauna

Murtra

Oreneta vulgar.

Myrtus Communis, Cat : Murtra o
murta. Cas : Myrto o arrayan.

Golondrina común.
Hirundo rustica. Text: A. Martínez Rua

s una planta de la família de
les mirtàcies que creix a les
dues vores del mediterrani. El seu
nom prové del grec myrtos que
significa perfum, per ser una
planta molt aromàtica i communis
per ser relativament abundant.
Es un arbust fanerògam d’un a
tres metres d’alçada, de fullatge
dens i molt ramificat, d’un cicle
vital perenne, de fulles oposades i
ovals, lluents i endurides, de flors
blanques solitàries i oloroses. El
fruit és una baia anomenada
murtó, que normalment te una
mida de 10x8 mm.. És de color
blau-negrós,
poc
carnós
i
comestible i es cobreix amb una
capa de pruïna a la maduresa. La
floració es dona entre els mesos
de maig i principis d’agost.

E

Usos medicinals :
Via
interna
:
afeccions
respiratòries : refredats, bronquitis,
sinusitis,
otitis.
afeccions
microbianes de les vies orinaries :
cistitis, prostatitis.
Via externa : hemorroides, ferides,
llagues, etc.
Els fruits es poden usar com a
condiment. D’altra banda, els
animals
(senglars,
porcs...),
l’utilitzen per a regurgitar el menjar.
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Text: Pepi

Toxicitat :
Cal tenir en compte la possible
toxicitat de l’oli essencial i no
aplicar grans dosis, màxim dos
tres grams per la possible reacció
al·lèrgica.

Descripció: longitut: entre 17 i 21 cm, dels quals 3/6
cm corresponen als filaments caudals.

Observacions :
La murtra s’utilitza bàsicament en
el camp de la perfumeria, més
concretament en els perfums
masculins, ja que té una aroma
molt intensa. A l’illa de Mallorca en
fan aigua destil·lada que les dones
l’utilitzen per rentar-se la cara i els
braços.

És la típica oreneta, molt fosca per dalt, amb
irisacions metàl.liques, blanquinosa per sota i la
“cara” vermella. No s'han de confondre les orenetes
amb els falciots (més grans i ales molt més llarges
(amb forma de falç) i un vol més rígid).
Hàbitat: és un ocell molt vinculat a l'èsser humà, del
qual aprofita les construccions per fer els nius.
Prefereix els ambients més oberts dels “pobles” més
que no pas les grans ciutats.

Entre els antics grecs, la murtra
era la planta consagrada a
Afrodita, la deessa de l’amor i com
a tal es considerava símbol de
l’amor i la bellesa. Amb corones de
murtra
es
reconeixien
els
campions olímpics.
A Sardenya se’n fa un licor
aromàtic
anomenat
mirto.
Igualment, a Catalunya a les
zones on creix salvatge, és típic
d’elaborar el vi de murtra.
És molt utilitzada en jardineria per
que es fàcil i agraïda de cultivar, té
un fullatge molt dens i és molt
aromàtica.

Costums: Tradicionalment ha estat un dels símols de
l'arribada de la primavera. Fa les nius en sostres i
sortints de teulades o finestres i els construeix amb
fang i palla. A començament de la temporada és
habituals veureles a terra, als bassals d'on agafen el
fang. També és molt habitual veure-les posades als
cables elèctrics, en grups molt nombrosos en
ocasions, i caçant al crepuscle infinitat de mosquits.
Alimentació: insectes volardors petits, bàsicament m
osquits i mosques.
Segurament és un dels pocs animals que gaudeixeb
de la simpatia de l'Home, juntament amb la cigonya.
A la majoria de les societats és gairebé impensable
que algú els faci mal... i no deixa de ser curiós... i
gratificant.

c
Comencen els actes del Correllengua
2010 a Santa Coloma de Gramenet
Text: Alexandra Sans

ultura

reconeixement de la unitat i l’oficialitat de
la llengua catalana als Països Catalans.
La coordinadora està estructurada en
nuclis territorials. Actualment, hi ha 21
nuclis arreu del territori i la majoria es
concentra al Principat.
La Maria Teresa Masot va presentar
altres iniciatives de la CAL, com el
projecte Xerrem o la revista Escletxa.
Per ampliar la informació es pot
consultar la seva pàgina web:
http://www.cal.cat/campanyes_i_project
es.aspx

Pep Palacio, Teresa Masot, Sergi Arnau

l 28 de setembre es va donar el
tret de sortida a les activitats del
Correllengua 2010 amb un acte a
la Biblioteca Central. La xerrada
inaugural que s’havia programat a càrrec
de l’Assumpta Montellà no es va poder
dur a terme perquè la ponent no es va
trobar bé. En el seu lloc, vam gaudir de
l’oratòria del Pep Palacio.

E

Foto: Josep Maria Rosset

objectius fomentar l’ús social de la
llengua en tots els àmbits. També és una
eina per donar a conèixer la nostra
llengua i cultura a les persones que,
nouvingudes o no, encara no la
coneixen, i una manera festiva i oberta
de celebrar la catalanitat, al carrer, de
manera desacomplexada i en positiu.

L’acte va ser presentat pel Sergi Arnau,
membre de l’Associació Cultural Popular
Aramateix. En Sergi, va presentar les
activitats del Correllengua 2010 i va llegir
el manifest elaborat per l’escriptora i
periodista Patrícia Gabancho i que ha
estat signat per diverses entitats
colomenques.

El Correllengua neix l’any 1993 a l’illa de
Mallorca. El 1995 s’organitza al País
Valencià i a partir del 1997, la CAL agafa
el compromís de portar-lo a la resta de
territoris de parla catalana. L’any 2009,
entre els diversos Correllengües,
s’organitzen més de 500 actes arreu del
territori i hi participen més de 300.000
persones.

La segona intervenció, Què és el
Correllengua i la CAL?, la va realitzar la
Maria Teresa Masot, membre del
Secretariat Nacional de la CAL. Segons
aquesta associació El Correllengua és
una iniciativa a favor de la llengua i
cultura sorgida de la societat civil
catalana. És una proposta per a la
defensa i promoció de la llengua
catalana,
transversal,
oberta,
participativa i popular, que té com a

La Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL) neix el 23 d’abril
de 1996. La seva voluntat és la de
treballar en xarxa per garantir un futur
digne a la llengua catalana, promoure’n
l’ús social i afavorir-ne la plena
normalització. El seu objectiu és acabar
amb la menysvaloració de la cultura i
presentar-la com a
innovadora,
integradora i desacomplexada. La CAL
també
neix per reclamar el

La darrera intervenció de l’acte va ser la
d’en Pep Palacio. En Pep, fa molts anys
que va començar a treballar per a la
normalització i l’ús de la llengua catalana
a Santa Coloma de Gramenet. Ens va
parlar de com van ser els primers cursos
de català, a principis dels anys 70, de les
visites a les escoles per oferir classes de
català i de les reunions per a la
preparació de materials. Aquesta
iniciativa, pionera a favor del català, es
va traslladar als barris de Sants i el Clot
i, progressivament,
a la resta de
Barcelona.
En Pep també ens va explicar que Santa
Coloma de Gramenet, els anys 80, va
ser una de les primeres ciutats que va
dur a terme un pla d’immersió lingüística
seguint el model del Quebec.
Per últim, va plantejar dos reptes que té
el català en aquests moments. L’un, és el
fet que els nens de primària, que
estudien i parlen el català en acabar
aquest cicle, al final de secundària ja no
l’utilitzen.
L’altre,
és
que
els
catalanoparlants tendim a convergir cap
al castellà en gairebé totes les
situacions. En Pep ens va encoratjar a
parlar en català al carrer, i a mantenir-lo
sempre que els nostres interlocutors ens
entenguin per, d’aquesta manera,
contribuir a la seva promoció i a la
normalització del seu ús.
L’acte va acabar amb un debat d’allò
més animat, amb moltes i diverses
aportacions dels assistents.
Podeu consultar les següents activitats
del Correllengua al lloc web:
http://correllenguagramenet.blogspot.com
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El telèfon
Text: Joan López

e sap molt bé quan es va portar la primera línia de
telèfon a Santa Coloma. Era l’any 1907 per voluntat
de l’alcalde Llorenç Serra i alguns estiuejants que
van ajudar a pagar una línia. Una derivació que pertanyia a
Sant Martí de Provençals quan encara era poble, amb un sol
aparell instal·lat a l’Ajuntament a càrrec de l’agutzil. Sembla
que aquest és un tema que no és de gaire interès pels
arxivers o que durant la guerra es varen perdre els papers i
no hi ha més noticies, fora d’algun programa de la Festa
Major on hi ha anuncis d’establiments amb l’adreça i el
número de telèfon,
que els més alts no
passen de tres xifres
seguides
de
les
inicials S.M. (Sant
Martí). En un paper
d’informació municipal
de 1939, l’Ajuntament
adverteix que hi ha un
nou agutzil i que el
telèfon segueix com
sempre a la disposició
del poble.
És en aquesta època
de postguerra que
apareix Donya Fina
l’encarregada
del
locutori de Telefònica,
la mestressa dels
escassos i desitjats telèfons del poble, fet que possibilità que
es situés en el nivell més alt de la societat benestant de
Santa Coloma. Alta, seriosa, sempre vestida de dol es
deixava veure en actes religiosos o presidint alguna taula
recaptatòria amb fins benèfics. Disposava d’influència i
n’obtenia. Pertanyia a una nissaga militar, requisit
indispensable per regentar una dependència estatal en
aquell temps, com era una central telefònica o un estanc.
Temps indefinit, molt llarg per la telefonia en que es van anar
instal·lant lentament nous aparells que seguien sent lents pel
sistema de connexió manual.
Donya Fina passava moltes hores al locutori tot i que tenia
ajudantes, però ella era molt curosa de la seva feina que
consistia en seure davant d’un plafó amb tants endolls com
telèfons hi havia al poble, més unes línies externes i cada

S

endoll disposava d’un llum que quan l’usuari des de casa
despenjava l’aparell s’encenia i la telefonista –que ja sabia
de qui es tractava- equipada amb auriculars i micròfon
introduïa un extrem de la clavilla, preguntava què volies, li
deies tal número por favor i ella es limitava a introduir l’altre
extrem del cable al número demanat suposant que estigués
lliure. La telefonista tenia l’opció d’escoltar la conversa o no,
segons el tema o les persones.
Tenir telèfon a casa també era tot un calvari: els passos i
tràmits per aconseguir-lo, pagar la línia i l’aparell, pagar un
lloguer mensual per tot
plegat. Les trucades
locals eren gratuïtes
però les de fora es
pagaven, i una trucada
a
Barcelona,
per
exemple, podia ser
cosa d’hores d’espera i
el pitjor eren els veïns
que venien a trucar o
els trucaven quan
estaves dinant i els
havies d’anar a buscar
a casa seva. Això és el
que treia de polleguera
a
Doya
Fina
i
s’enfadava, advertia
que no era permès fer
de telèfon públic i que
el donaria de baixa i ho complia. Hi havia demanda.
El primer locutori –després del de l’agutzil a l’Ajuntamentestava situat a l’Avinguda Francesc Macià, prop d’on ara hi
ha Correus. L’espai no era gaire gran i sempre hi havia gent,
alguns nouvinguts per trucar a la família i també gent del
poble, que tot i tenir telèfon a casa, si es tenia una urgència
era més fàcil anar a trucar des del locutori, fins que la
situació es va anar normalitzant i alguns establiments,
especialment bars, disposaven de telèfons públics o
cabines als carrers que funcionaven amb fitxes, que també
era bastant empipador.
A finals de 1969 i principis de 1970 s’automatitzaren els
telèfons, desaparegué el locutori i Donya Fina s’esfumà per
un temps, però ressorgí complint la seva altre missió per la
que havia estat també predestinada: tenir un estanc.
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De retorn visitem Split, patrimoni de la

Viatge a Croacia del Patronat ProAplec i amics de la Sardana
Text: Eduard Juanola

humanitat. Hi ha el carrer més petit del
món (6 m) i el més estret (només hi
passa una persona). Visitem, entre
altres, els soterranis del que fou palau de
l’emperador Dioclecià.
3 agost. Illa de Hvar. Hi anem amb ferri,
portem l’autocar. Illes a banda i banda.
Desembarquem i travessem l’ample de
l’illa, 16 km de carretera per anar al poble
de Hvar. Visitem la fortalesa, el petit port,
etc. Hi dinem.
Retornem en bus per tot el llarg de l’illa
(76 km). Nou ferri. Un cop a terra, camí
de Dubrovnik. En aquesta ruta hi ha un
espai de 20 km que pertany a Bòsnia
Herzegovina. Passem control duaner.
4

agost.

Dubrovnik.

Totalment

emmurallada, amb dues portes. Ample
carrer principal, de porta a porta.
Lateralment, estrets carrers curulls de
restaurants i tendes turístiques. Tota la
construcció és de pedra. Hi ha la
catedral, el palau del príncep i altres
edificacions emblemàtiques.
5 agost. Korcula. Per anar-hi travessem
una llarga vall, vorejant el mar i la
muntanya, molt rocallosa. La ciutat és un
recinte emmurallat, carrers estrets i
costeruts, totalment dedicada al turisme.
Un seguit de restaurants emplaçats en un
estret passeig sobre el mar mateix; són
una
El Grup a Croàcia

Foto: Vicenç Jové

delícia

per

menjar-hi.

Desembarquem a Dervenik per anar a
Sibenik, visitem la catedral, patrimoni de

s impossible en tan poc espai

É

1 agost. Anem fins Ancona passant per

la humanitat, el seu coster i passeig

explicar la varietat de sensacions

Rimini, on dinem. Agafem el Ferri que

marítim farcit d’embarcacions. Durant la

i paisatges que ofereix Croàcia,

ens portarà a Split. Nit a bord.

visita la guia ens alliçona sobre el seu

recorregut. Cal anar-hi, tant si us agrada

2 agost. Split: trobem la guia, una noia

el mar com la muntanya i, segur, en

valenciana; visitem l’illa de Trogir, unida a

6 agost. Zadar. Una nova guia ens

tornareu entusiasmats. Heus ací un petit

terra per un petit pont. Conserva part de

acompanya per la ciutat. Llargues

diari del viatge:

les muralles, amb dues torres de

explicacions de la seva història i

ni tan sols les viscudes en el nostre
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passat històric.

defensa; la catedral, l’ajuntament i la

penalitats, que són moltes. Visita ràpida

31 juliol. Marxem de bon matí fins La

llotja. Al costat una altra illa, i moltes

però

Spezia, nord d’Itàlia.

altres. Un paradis de terra i mar.

pràcticament arrasada en l’última guerra

documentada.

La

ciutat

fou

v

ida del Centre

amb els veïns, acabada el 1995.
A l’hotel, l’Alfons Martínez ens fa un xou
d’artista, com el que és. Magnífic colofò

Agenda Sardanista

d’un dia força carregat.
La Junta del Patronat Pro-Aplec i Amics de la Sardana
7 agost. Marxem cap a Zagreb, la capital.
Fem un tros de la nova autopista.
Travessem grans planúries de conreus i
pastures, zones que, a estones, semblen
pre alpines. Arribem al Parc Nacional de
Plitvice. Difícil de transcriu-re aquest
paratge. Cal anar-hi.
Aigua a doll, amb salts espectaculars,
passarel•les per travessar els diferents
corrents, llacs, un darrera l’altre, fins
trobar-ne un de gran que cal travessar
amb vaixell.

al com avançàvem en l’anterior butlletí, l’onze de juliol es va fer la sortida
a l’Aplec d’Olot amb una bona assistència d’amics que, tot i la calor que
feia, vam gaudir d’una jornada agradable, conversant, ballant o
senzillament sentint les sardanes que interpretaven les cobles; també vam
participar en el dinar de germanor i qui va voler va poder passejar pels jardins del
Parc Nou i visitar el Museu dels volcans on, a més de rebre la informació que s’hi
presenta, s’hi pot experimentar les sensacions que produeix un terratrèmol, que
van deixar ben impressionat a més d’un.

T

A primers d’agost va tenir lloc el tradicional viatge que, enguany, per diverses
circumstàncies no va fer parada a l’Aplec Internacional i es centrà en un
intessesant recorregut turístic per Croàcia, del que en podreu trobar la resenya
de l’Eduard Juanola en aquest mateix butletí.

Arribem a Zagreb, fou i serà una gran
capital, avui mancada de manteniment i
de llum, a la nit. Certament, s’albira el

Malahuradament no va ser possible organitzar l’espectacle de Festa Major, però
no hi va faltar l’audició del dilluns a Can Sisteré. També es va fer l’ofrena floral de
l’Onze de Setembre, seguida, com és costum, de la ballada a la Plaça de la Vila.

que fou, s’hi manté la catedral, magnífics
edificis carismàtics i places i algún
passeig

important.

d’existència

i

la

Té
seva

900

anys

personalitat

l’atribueixen a la influència que l’imperi
austro-hongarès

imposà

quan

Ara, fins acabar l’any, ens queden les audicions del 24 d’octubre i el 14 de
novembre, a les 12 a la Plaça de la Vila i la de la diada de Santa Coloma, també
a les 12 del migdia, que tenim pendent de determinar si serà a la mateixa plaça
o al carrer Major.

hi

pertanyien. Està situada a mitja hora de
la frontera amb Eslovènia, a l’est.
8 agost. Deixem la capital i entrem a la
proviíncia d’Istria. Gran planúria verda i
molta aigua. Arribem a Rovinj on dormim.
9 agost. Passem la frontera amb
Eslovènia, creuem Trieste per la variant.
Entrem a Itàlia, rodem per una altra gran
planura, rica en cultius i ramaderia,
arribant a Milà.
10 agost. Milà-Santa Coloma. A l’àrea de
servei de l’Alt Empordà enllacem les
mans i, amb la tonada dels Adéus ens
acomiadem després d’onze dies de grata
companyonia i amb el gust d’haver visitat
un dels paisos més atractius d’Europa.
Arribem a casa a les 10 del vespre,
cansats però feliços per tot el que hem fet
i vist.

Ofrena floral del Patronat per l’onze de setembre

Foto: Rut Solés
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Text: J.P. Sayrach

irador

Dibuix: Neus Redondo

Vargas Llosa
gent escrigui i ha avançat que té la
Vargas Llosa ha estat distingit amb el

intenció de publicar el material que rebi.

premi Nobel. Quatre anotacions: la
primera, que és un grandíssim escriptor.
Recomanaria especialment la novel·la El

Valors dels Joves

chivo: un esgarrifós retrat de la dictadura

Debats 2010 està preparant

del general Trujillo, aplicable a totes les

que versarà sobre “Els valors dels joves

dictadures. La segona: que Vargas Llosa

d’avui, vistos per ells mateixos”. De

és un home cregut i antipàtic, i que des

moment, diversos grups d’alumnes dels

que ha fracassat com a polític al Perú i

nostres instituts, amb l’ajut dels seus

ha vingut a viure a Espanya té una gran

professors,

obsessió contra els nacionalismes, i pel

diagnosi,

dret i pel tort aprofita qualsevol ocasió

colomencs. El resum del seu treball

per atacar Catalunya, tot i que va ser

servirà per presentar el tema el dia del

aquí que va ser descobert i llançat a la

debat. I uns conferenciants –busquem

fama. La tercera: que quan era amic

que siguin joves- faran la xerrada.

nostre va llegir Tirant lo Blanc i es va

Recordem

que

activitats, algunes associacions que

entusiasmar tant, que li va dedicar un

organitzen els Debats 2010 són Acolite,

s’havien sumat a la plataforma per la

assaig i no va parar fins que se’n va fer

el

una edició popular. Cervantes ja deia al

Excursionista

estan

preparant-ne

fixant-se

que

el debat

en

les

els

la

joves

entitats
el

Centre

defensa d’uns objectius específics com

Puigcastellar,

Fòrum-

Can Zam, s’han sentit sobrepassades i

Quixot que era la novel·la més gran del

Grama i Gramenet-Imatge solidària. El

no s’hi identifiquen, sigui pels nous

seu temps! I quarta: que Vargas Llosa ha

Fòrum ens demana que li enviem les

objectius que persegueix el grup que

hagut d’esperar molts anys perquè li

nostres opinions, per publicar-les al seu

s’ha emparat del nom o per l’estil que

donessin

web.

tenen d’actuar. El CEP és una de les

el

Nobel,

per

qüestions

Casal

del

Mestre,

entitats que ha decidit “desapuntar-se’n”.

polítiques. Nosaltres encara ho tenim
pitjor i no perquè no tinguem escriptors
bons, sinó, també, per política.

Fòrum-Grama

Crisi política

L’actual

Plataforma, alliberada de les entitats

En aquests moments no se sap com

reticents, podrà dur a terme les seves

acabarà la crisi que ha trencat Gent.

activitats amb major comoditat, i la baixa

“Trenta anys de
democràcia”

Segons El mirall.net el trencament l’ha

de les associacions que no s’hi troben

originat la designació dels que han

bé, ajudarà a clarificar les coses.

És el títol d’un llibre promogut per uns

les eleccions. És una llàstima que s’hagi

amics, als qui els va semblar que no

produït la crisi, tot feia pensar que Gent

podíem deixar passar la celebració dels

trauria algun regidor. Que a l’Ajuntament

trenta anys de la instauració dels

hi hagi veus noves i implicades amb la

La visita de Benet XVI i la perforació del

ajuntaments democràtics, sense fer-ne

ciutat sempre és

túnel per part de la tuneladora posa en

una història. El llibre ha sortit emparat

efecte

per Fòrum-Grama. L’autora ha estat la

l’organització.

d’encapçalar la llista que es presentarà a

positiu,

interessant, Com
la

clarificació

de

La Sagrada Família
primer pla la Sagrada Família. Es
podrien tocar diversos temes, que
només apunto, i que seria bo debatre: 1,

periodista (antiga corresponsal d’El

El temple avança, s’ha omplert una

estat difícil, són molts anys, molts

També la Plataforma

esdeveniments, un gran nombre de

També la Plataforma (de defensa de la

es col·loquen les vidrieres, obra de Vila

protagonistes... Impossible registrar-ho

Serra de Marina i de Can Zam)

Grau; és bo que es continuï l’obra de

tot i satisfer tothom. El Fòrum va

experimenta una clarificació. Agrupació

Gaudí? 2. És assenyat fer passar la via

acceptar donar-li cobertura pensant que

en el seu temps meritòria i eficaç, amb el

del TGV pel carrer Mallorca? 3, Per què

pels qui no coneixen la història és una

decurs dels dies va anar sent absorbida

molesta tant la visita del Papa? Per les

iniciació i pels qui l’han viscuda, la

i assimilada per un grup component de la

despeses? Perquè el Papa representa

“provocació” a opinar, a contradir, a

Plataforma. Reunint-se amb el nom de la

l’Església catòlica, en la seva vessant

completar... El Fòrum ha demanat que la

plataforma

més conservadora?

País), Joaquima Utrera. L’elaboració ha
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també.

i

organitzant

diverses

façana d’escultures de Subirachs i ara

a

genda

Octubre
Dissabte 16 - Veredicte concurs fotogràfic “Pere
Alsina”. 8 vespre. Local CEP.
Dissabte 23 – Inauguració de l’exposició del concurs
“Pere Alsina”, i lliurament de premis. 9 vespre. Local
CEP. Obres exposades fins al 8 de novembre. Es
poden visitar de 7 a 9 del vespre de dilluns a dijous.
Dissabte 23 – Itinerari poètic Màrius Sampere, dintre
de la programació Correllengua. Trobada: 11 del
matí al davant del CEP.
Diumenge 24 – Audició de sardanes. Plaça de la
Vila. 11 del matí.
Diumenge 24 – Sortida de senderisme pels voltants
de Santa Coloma, Serra de Marina... (dificultat
baixa). Obert a tohom. Trobada 8 del matí al davant
del CEP.

novembre

Dimarts 2 – Audiovisual “GR-20, Còrcega”, a càrrec
de Joan Yuste. A 2/4 de nou del vespre. Local CEP.
Diumenge 7 - Jornada de treball al Torrent de les
Bruixes. Trobada a les 9 del matí a la Font del
Drapet. Cal portar aigua, estris de tall i guants.

Fotografia al cim del Nou creus l’any 1958, on hi apareix en Carles
Solés.

Loteria de Nadal del CEP.º

15.012

Dimarts 16 – Audiovisual de muntanya.

Estació Meteorològica del Centre Excursionista Puigcastellar 233 A
Conca del Besòs - Plaça de la Vila - Santa Coloma de Gramenet

Segon trimestre 2010

Juliol

Mínima
21.7º dia 25

Mitjanes
màximes 36.4º
mínimes 23.04º

29.9º

Agost

41.4º dia 28

18.5º dia 14

màximes 32.2º
mínimes 22.0º

28.1º

14.2º dia 29

màximes 29.4º
mínimes 18.7º

24.1º

PLUGES segon trimestre 2010
Total litres

Juliol

2

60.6 litres

Agost

4

30.3 litres

Setembre

5

74.3 litres

Diumenge 21 – Sant Pau d’Ordal, Museu de
l’esperanto

Dijous 25 - Debats 2010. Els valors dels joves avui.
Biblioteca, 8 h.

Màxima
39.7º dia 12

Dies de pluja

Dijous 18 – Xerrada sobre la llengua internacional
Esperanto. A càrrec de Ramon Jordan. A 2/4 de 9. Al
CEP.

Dimarts 23 – Audiovisual de muntanya.

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES

42.6º dia 8

Diumenge 14 – Audició de sardanes a la Plaça de la
Vila. 12 del matí.
Diumenge 14 – Visita guiada al cementiri de
Montjuïc. Pendent de confirmació.

Ja està a la venda

Setembre

Dimarts 9 – Audiovisual de muntanya. Baixada de
l’Ebre (GR-99). A 2/4 de 9 del vespre, al CEP.

Dimarts 30 - Audiovisual de muntanya.

desembre
Dimarts 7 - Audiovisual de muntanya.
Dissabte 11 – Inauguració de l’exposició fotogràfica
d’en Carles Solés “Imatges de Santa Coloma”. A 2/4
de nou del vespre. Al CEP. Es podrà visitar fins al 29
de gener.

Total dies pluja: 11
Total trimestre:165.2 l.

Diumenge 12 – Diàlegs amb la ciutat.Dedicat secció
d’estudis. Al Teatre Sagarra a les 7 de la tarda.
Dijous 16 – Trobada poètica nadalenca del grup de
Cultura del CEP. A 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge 19- Esmorzar ibèric al Turó del Pollo.

Web del CEP:

www.puigcastellar.cat

Divendres 31 – Audició de sardanes. Carrer Major. A
les 12 del matí.
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