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ditoriale

A
mitjans de l’any passat, l’Ajuntament es va marcar el repte de formular un model

de ciutat de cara al futur. Es va encarregar un estudi  a la Universitat Oberta de

Catalunya per a que dissenyéssin  un “full de ruta” per assolir aquest objectiu. Els

encarregats de l’estudi van ser Jordi Borja i Manel Herce, que es van reunir amb un bon

nombre de grups i persones de la ciutat. També  van venir al CEP, i  ens van demanar el

nostre parer sobre la iniciativa endegada per l’Ajuntament. En resposta a les seves

preguntes vam exposar que teníem els nostres dubtes sobre que ara  fos el moment

adequat de plantejar el debat entorn al model de ciutat, a les portes d’unes eleccions i el

distanciament entre la societat civil i la clase política, incrementada aquí per l’esclat del cas

Pretòria.

Però  una vegada presentades les conclusions de l’estudi de la UOC  a principis d’aquest 2011,

creiem que fòra bó que, les entitats que més viuen els temes de ciutat  hi prenguessin part. 

Un dels punts que esmenta l’estudi es refereix a la política participativa, i ho centra en el

Consell de Ciutat, en què  aconsella que es suprimeixi. El CEP ja va deixar d’assistir-hi  pel

poc valor decisiu i de participació, i per tant caldria crear mecanismes de participació que

retornessin la confiança vers l’administració.

Per marcar el Full de Ruta de la ciutat del futur, cal disipar els dubtes i tenir molt clars els

objectius: si dissenyem una ciutat per d’aquí a cinc anys, deu o vint i cinc? Ens hem de

preguntar durant quan temps es  farà, quina en serà la temporalitat i la metodogia emprada,

i fins on es deixarà intervenir els  ciutadans. El procés de formular un nou model de ciutat

no es pot fer en una legislatura, ni sense un acord de ciutat, és a dir un pacte no solament

entre el govern municipal i els ciutadans, sinó també entre les forces polítiques de la ciutat

per evitar que amb un canvi de color polític o dels equilibris dins de l’Ajuntament, s’aboleixi

el procés i es malbaratin els treballs i les despeses que comportaria el procés. 

El document de la UOC fa menció de la tradició participativa de la gent de Santa Coloma i

de la preocupació dels ciutadans  i la consciència cívica i cita els precedents del Pla Popular

i el Pla Estratègic Santa Coloma 2000.

Cal no deixar morir el procés, i és per això que el passat mes de gener, membres del CEP

i de les altres entitats que formen el grup de Debats 2011, ens vam reunir al CEP per a

discutir aspectes de quin hauria de ser el procés a seguir. A grans trets, caldria fixar un

objectiu, involucrar les entitats i ciutadans perquè hi incideixin, creació d’una comissió

impulsora amb presencia de l’administració i la societat civil, qui porta la direcció del procés

i el poder efectiu de la comissió de treball, el calendari  l’organització del treball, que pot ser

pe consells sectorials (urbanisme, salut, cultura, benestar social, etc…), els mitjans amb què

es comptarà i com es concretarà tot plegat

Tot i que el procés cap a un nou model de ciutat l’ha de dirigir l’Ajuntament, i ha de disposar

d’un equip de tècnics que hi treballin, la societat civil hi ha de tenir una participació

destacada i real, que hi pugui incidir i que tots poguem ser partícips per dibuixar les traces

que hem de seguir en el futur. 
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Serralada Reial (Bolívia)
Cara a cara amb el retrocés glacial 

untanyam

Text: César Armengod

Pic de l’Alpamaio Chico Foto: César Armengod

A
gost de 1993:   M’atipo de fer
turisme per terres de Perú i Bolívia,
fugint del mal temps que s’ha

instal·lat a la Serralada Reial amb la
inequívoca intenció de quedar-s’hi.

Disset anys després, quan el José
m’explica que te ganes d’anar a fer
muntanya per aquelles terres, escolto el

meu cor i la seva resposta és positiva. Em
diu que endavant, que aquesta vegada
tindrem més sort.

Fet i fet formem un grup molt nombrós i
prou heterogeni. Del Puigcastellar hi anem
l’Alícia, el Paco, l’Eva i jo.  La resta de
companys son: el José Cárdenas i el seu
cosí Francisco, el Javier Morales i  el Paco

Ascensió al Pic Tarija Foto: César Armengod

Durán.  Tots plegats:  ELS MILLORS !!!
Tots portem la idea d’anar alternant
activitats turístiques amb ascensions
als molts pics que ens ofereix la
zona, segons les possibilitats de
cadascú.  De fet, el viatge ja va ser
prou turístic: Barcelona-Roma-
Buenos Aires-Asunción i (per fi) La
Paz.  Son les seqüeles de triar els
vols més barats que vam trobar.

El dia de la nostra arribada, 2
d’agost, ja estem organitzant una
sortida molt recomanable per anar
habituant-nos a l’alçada. Anem al
nevado Chakaltaya (5.395 m). Des
de La Paz, a 3.600 m., una carretera
revirada ens porta fins l’Observatori
Astronòmic i Laboratori de física
Còsmica, al costat del refugi del Club
Andino, a 5.100 m. Amb molta calma
i parsimònia, remuntem a peu las
rampes que porten al cim, fent els
primers exercicis d’aclimatació, feina
que portaríem sempre d’avantatge
sobre el Paco i l’Eva que finalment
arribarien una setmana més tard.
Tampoc ens acompanya en aquesta
sortida el Javier, que per problemes
amb l’alçada ha decidit quedar-se a
La Paz;  finalment marxarà a Santa
Cruz per retornar a Barcelona per
problemes familiars.

Tornem a dormir a La Paz. I
contractem pel dia següent un
transport que ens portarà a l’estància
de Tuni, on comença la marxa per
anar al camp base del Condoriri, a
4.500 m.

El nostre primer objectiu és el
nevado Tarija, de 5.320 m.  Ja en les
primeres rampes m’adono de la
diferència de les condicions de la
glacera amb les que vaig trobar
disset anys enrere. Les esquerdes
molt més obertes, el glaç molt més
viu, i el començament de la glacera
més alt. Anem tots encordats per
prevenir alguna caiguda, portem un
ritme acceptable i, fent punteria entre
les esquerdes, arribem al peu de la
darrera pala, tota farcida de
“penitents” que un cop superats ens
permet arribar al cim. Segons el
diccionari, un penitent és una
formació de glaç típica dels Andes,
produïda per l’erosió del vent sobre
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el glaç porós habitual en aquestes
latituds. Però en aquell lloc li vàrem
trobar una altra explicació: els penitents
érem nosaltres, efectuant equilibris i fent
penitència, tractant d’esquivar i superar
aquelles enutjoses alineacions
d’obstacles.  

Arribem al camp base amb temps de
decidir el menú pel dia següent. Tres de
nosaltres intentarem el Condoriri (5.420
m) i els altres tres aniran al cerro Austria
(5.229 m.)

Sortim encara de negra nit, i anem
guanyant metres per una zona
perdedora, remuntant una pedrera
inestable que ens fa pujar i baixar per
prendre el bon camí. Superar-la ens
costarà quatre hores. Un cop a la neu,
ens decidim per l’ala sud del Condoriri,
l’única de les tres puntes del pic que
presentava condicions de glaç
acceptables. De fet,  recórrer l’aresta
que ens dipositarà  al cim va ser un dels
moments màgics i estètics de tot l’estiu,
una línia pura, magnífica, fugissera, que
ens agradaria fer durar molta més
estona. 

Hi ha qui diu que pugem muntanyes per

descobrir d’altres muntanyes per pujar...

Al cim del Condoriri, fidels a aquesta

tradició, contemplem embadalits el

Huayna Potosí, el nostre proper repte.  

El dia 10 d’agost ja estem pujant al camp
base del Huayna. Carregats com les
mules que no tenim arribem a temps de
muntar les tendes i sopar. Estem a 5.120
m, i la gelera comença encara més
amunt. Veiem pels voltants diverses
morrenes, que ens donen idea de fins on
arribava el glaç no fa tant de temps.

Sortim tot l’equip molt d’hora;  primer

penosament, perquè encara notem els

símptomes de l’alçada. Però poc a poc

anem millorant el ritme, que es

transforma en una velocitat de creuer

monòtona, però obstinadament

incessant. Anem salvant esquerdes, que

no volem il·luminar massa amb els

frontals, no sigui que ens confirmi que no

tenen fons. Hi ha moments que el vent

s’enforteix d’una manera que ens fa

preocupar seriosament, però el sol

comença a sortir i sembla que ha estat la

senyal per fer una treva. I així arribem a

la aresta final.  Allà comprovem un cop

més com està de mancada de neu la

muntanya. El que era una aresta de neu,

documentada en diferents guies i fotos,

és ara una zona mixta de neu i roca, on

no parem de fer heretgies amb els

nostres piolets i grampons. Un a un,

anem arribant al cim. ... Joia;  abraçades

de joia... Som a 6.088 m i respirem l’aire

fi propi d’aquestes alçades. Tot un

privilegi. 

Coronant el cim del Condoriri, 5.420 m. Foto: César Armengod

L’home és un animal insaciable.  Mostra

d’això és que el 16 d’agost ens posem

de nou en marxa amb un nom al cap:

Mururata,  un pic de 5.658 m amb el que

volem tancar la campanya andina.

Aquesta vegada l’Alícia es queda a terra

el mateix dia de la sortida. Per la seva

part, l’Eva se li acaba l’aventura només

trepitjar els primers pendents de la

glacera. Abandona, i  la seva victòria

consisteix en haver arribat fins allí.  Faig

doncs un mà a mà amb el Paco.

Encordats, anem superant camps de

penitents, i fem pràctiques de navegació

dins d’aquella immensitat.   Quan per fi

albirem el cim, ens adonem que ens

faltarien dues hores més de llum per

arribar-hi  i tornar de dia a les tendes.  I

no volem travessar el Laberint del

Minotaure amb frontals.   Renunciem

doncs, al cim.  De tornada, i seguint les

orientacions del GPS del Paco, anem

gaudint de l’entorn del Mururata, el més

salvatge i solitari dels que hem viscut en

aquesta serralada.

I aquesta és la crònica de les nostres

activitats andines. Però no tot van ser

vents enfurismats, glaç negre,

esquerdes pregones, infeccions d’orina i

pesades motxilles ...  

També vam tenir temps per a la serenitat

i la pau. Com per exemple la nit que vam

passar a la illa del Sol, al mig del llac

Titicaca, illa màgica de  colors i ambients

excepcionals.  I també algun que altre

ensurt, amb punts de sutura inclòs, com

quan a l’Eva se li va ocórrer aterrar amb

la mandíbula, quan fèiem tots plegats la

baixada en bicicleta de muntanya més

llarga del mon:  la Death Road,  de 3.500

m de desnivell.  Però un bany a l’aire

lliure, a 4.000 m,  en unes aigües

termals a 36°, ho curen tot, com el que

vam gaudir tot contemplant el Pic

Sajama.  Alguns de nosaltres van

allargar les vivències turístiques i van

passar a Perú per visitar el Machu

Pichu.  I d’altres ens vam quedar amb

les ganes de poder arribar al Salar

d’Uyuni.  

En fi, unes vacances memorables en les

no vam tenir ni un sol dia de mal temps.
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C
omencem aquesta excursió al

cim mes alt del Montsant

esmorçant  a Cornudella de

Montsant. Sortint del forn on hem

esmorçat, anem cap a la part alta del

poble, deixant-lo pel GR-174 en direcció

a la serra, pujem entre vinyes i camps

d’ametllers i avellaners, travessem el

Camí del Cartoixans, per on tornarem

més endavant.

La Roca Corbetera
Text: David Buils

El grup al Serrat del Migdia Foto: Jordi Pedrol

El dia s’ha aixecat rúfol, els núvols ens

amaguen la vista de la Roca

Corbatera, el GR es divideix, deixem a

la dreta el tram que ens portaría a Sant

Joan de Codolar, i seguim el GR-

174.1, que puja cap a la serra deixant

enrera els camps de cultiu i entrant als

vesants mes abruptes i rocallosos,

enlairant-nos a través de les parets

que conformen el Montsant.

Una vegada arribem a la part superior

de la serra, visitem la cova Santa, tot i

que no passem de la primera sala, ja

que la humitat regnant dificulta entrar

més endins. Deixem el GR, i

endinsant-nos en la boira, anem

seguint la carena des d’on veiem, més

avall, la cova del Moloner (més aviat

una bauma profunda que havia servit

de refugi de pastors).

Seguim cap a l’est, trobem un Sant

Crist en una petita estructura

metal·lica, poc després trobem el

desviament que ens portaría al pas del

Gat, veient la boira que ens envolta, i

el relliscós del terreny, decidim no

abandonar la carena i seguir

directament cap a la Roca Corbatera,

tot i que haurem d’esperar a descendir

fins al començament del grau Gran, on

aprofitem per menjar alguna cosa, per

poder tenir alguna vista; veiem

Ulldemolins al nord, i els camps i

masies que s’extenen al voltant de

Cornudella.

Baixem pel grau Gran fins al GR-174,

que ve del proper poble d’Albarca i

que ens portarà fins a l’ermita de Sant

Joan de Codolar, el camí va per sobre

un resalt que resegueix el vessant de

la serra. A l’ermita fem un petit

descans abans d’anar a buscar el

camí dels Cartoixans, que ens portarà

de nou, entre camps, fins al GR-174

que ens torna a Cornudella en un

descens en el qual, finalment, ens toca

el sol.
Camí de la Roca Corbetera Foto: Jordi Pedrol
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E
l dia 31 de desembre pugem per

la vall de Remuñe amb esquís de

muntanya. Busquem bona neu,

muntanyes llunyanes i soledat.  Passem

a França pel coll inferior de Literola. Fem

una gran baixada per bona neu fins les

proximitats del Llac del Portillón. Aquí

ens hem de treure els esquís per arribar

amb piolet i grampons a la cubeta del

llac. De nou amb esquís arribem al refugi

del Portillón (2.571 m) i pernoctem a la

part lliure, freda però en perfectes

condicions. Panses en comptes de raïm i

brindis amb beguda isotònica. Retornem

el dia u de gener pel mateix coll inferior i

fem una baixada fantàstica per la vall de

Literola.
Am esquís davant de Forca de Remunye Foto: César Armengod

Nit de cap d’any al refugi del Portillón

Text: David Buils

A
questa excursió ens va

descobrir, a tots els que hi vam

anar, la Serra de Picancel, molt

a prop de Berga, i almenys el dia que

vam ser-hi, molt poc concorreguda.

L’aproximació ens porta al nord de

Berga, agafem la primera carretera cap a

la dreta, que ens portarà fins a Vilada,

travessem el poble, i aproximadament

dos kilòmetres després trobem un

desviament a la dreta que ens porta al

pont del Climent.

Deixem el cotxe i travessem el

Merdançol pel pont, un cop a l’altra

banda, retrocedim en direcció al pantà

de la Baells, seguint el curs del riu en

mig d’un bosc exhuberant i molt humit, el

tram és molt bonic, tot i que gairebé no

veiem el riu per la vegetació que ens

envolta, aixó permet que aquesta

excursió sigui perfecta per fer a l’estiu.

Arribem a un punt en què el camí s’enfila

cap al sud, el tram que baixa al riu s’hi

enfonsa, ja que el pont del Dora només

és visible quan el nivel del pantà es baix.

Pujant cap a la serra, el camí travessa

uns quants cops el rec dels Colletons, i

fins i tot s’hi confon, fent el terreny força

relliscós. A mesura que anem pujant, tot

i el bosc que ens acompanya fins a dalt,

veiem que el terreny té semblances amb

Montserrat, el conglomerat que

trepitxem i els Agullons de Sant Miquel,

que s’aixequen a la nostra dreta mentre

ens dirigim a la collada Alta.

Arribant a la collada Alta, els boscos

deixen pas a uns Prats que ens porten a

l’ermita de Sant Miquel, on dormien dos

ratpenats fins que els hem despertat en

entrar a visitar-la; l’ermita és al costat

d’una masia, als prats del voltant hi ha

moltes vaques rojes, amb unes llargues

banyes horitzontals que impressionen.

Flanquegem per la banda sud, més seca,

fins que tornem a endinsar-nos al bosc

que ens acompanya fins al collet dels

Pins, des d’on seguim la cresta rocosa

fins al Serrat del Migdia, on hi ha una

senyera gegant molt nova, suposem que

col·locada la semana anterior (l’onze de

setembre). El dia es molt clar, i al nord

veiem la Serra de Catllaràs, a sota mateix

veiem Vilada, amb els boscos que ens en

separen.

Abans de tornar al collet dels Pins

esmorzem, després baixem cap a l’est,

on veiem un faig monumental que ens

indica la desviació que ens portarà de

nou cap a baix, el camí baixa dret i

relliscós, cal estar molt pendent de

l’equilibri. Tot i el bosc espès, trobem

algún sortint de roca que ens permet

notar el sol sobre la cara. Poc abans

d’arribar de nou al pont del Climent,

travesem el Rec del Coll del Tell, i

passem per un pas estret entre dues

parets.

El Serrat del Migdia
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Concurs de fotografia

Pere Alsina
Cada dos anys s’organitza el

concurs de fotografia  de temes de

muntanya i natura que porta el nom

de “Pere Alsina”. Enguany es van

presentar moltes obres d’una gran

categoría, que van fer difícils les

deliberacions del jurat, format per

Ignasi Tejón, Teresa Tarabal, Toni

Civantos i Carles Solés. Les

fotografies dels concursants van estar

exposades a la sala d’actes del

Centre durant el mes d’octubre.

Els guardonats 

van ser els següents:

Primer premi: 
César Armengod 

Una escala cap al cel 

Segon premi: 
Francesc Balaguer

Alegria.

Tercer premi: 
Rosa Sánchez Pulido

Reposador dels morts

Accèssits: 

• Toni Gómez Ramírez

Clarejant a Montserrat

• Miquel Molins Girbau 

Alegría urbana

• Joan Yuste León. Peluques

• J.Rafel Alsina. Univers Blanc

• Bernardo Gabardino

Primeres llums

• Sergi Bernal. Natura Morta

• Antonio Martínez Rúa 

Explosió
1er premi “Una escala cap el cel” Foto: César Armengod
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Grup infantil

Aquest
últim trimestre
no hem parat¡
Al setembre vinga a pedalar amb
una excursió en bicicleta per la platja de
Montgat. 
Més endavant vam visitar la Fundació
Mona a Riudellots de la Selva, on acullen
un bon nombre de micos i mones, i on vam
aprendre moltes coses dels nostres
avantpassats.  Cercant animals més
petits, vam fer la Ruta de l'Esquirol per
la Serralada Litoral, prop de Premià de
Dalt.
Però el millor va ser l’excursió de cap de
setmana a la casa de colònies  El Pinatar,
a Gualba al peu del Montseny.
També varem caminar de valent en la
pujada al Turó de Galzeran a la serra de
Marina, i en l’excursió al delta del

Llobregat
on vam poder
veure un munt
d’ocells.
Per acabar l’any, vam
participar en
l’esmorzar ibèric
amb tots els del
CEP al Turó del Pollo,
i tot i el fred que feia, vam dinar a la
font de l'Alzina.
Ja veieu que no parem.  Encara no has
provat sortir amb nosaltres? Si vols
venir-him posa't en contacte amb
nosaltres!

joventutpuigcastellar@hotmail.com 

A que estàs esperant?
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En record de Francesc
Beato i Vicens

Text: Manel Beato i Vicens

Foto: Josep Mª Rosset

E
l dia 7 de novembre passat, quan

es dirigia cap a Siurana per anar

d'excursió, moria, en un accident

de trànsit,junt amb el seu fill Oriol i la seva

neboda Montserrat, Francesc Beato i

Vicens, excursionista, persona nascuda a

Santa Coloma i soci del centre

Puigcastellar, des de l'any 1967. La seva

vida la va dedicar a la seva família, i la

seva gran passió, l'excursionisme cultural.

Sempre va creure que per estimar el seu

país l’havia de conèixer, perquè sense

aquest fet no és possible estimar. Per

estimar has de conèixer el teu estimat i per

aconseguir-ho va utilitzar l'excursionisme,

que és la millor manera de tenir un

coneixement profund del territori, però no

tenint-ne prou amb el seu enriquiment

personal, va intentar compartir-lo amb la

resta del món excursionista . Aquesta

manera d'entendre l’ excursionisme el va

portar a relacionar-se ambinfinitat

d'entitats excursionistes, centres d'estudis

comarcals, estudiosos de diverses

matèries com historiadors, botànics,

arqueòlegs, geòlegs, etc.

Estava al consell de redacció de la revista

Muntanya, del Centre Excursionista de

Catalunya, va ser vicepresident de l'entitat

durant molts anys, essent un dels membres

més actius, des d'on va organitzar multitud

d'activitats, entre elles la coordinació dels

Aplecs Excursionistes dels Països Catalans,

fet que el va portar a relacionar-se amb tots els

centres excursionistes del seu àmbit. Va fer

nombroses conferències i va escriure molts

articles a diverses publicacions, entre elles, a

la revista oficial de la Federació d'entitats

excursionistes de Catalunya, el Vèrtex, i a les

publicacions de l'Abadia de Montserrat, entre

altres.

Soci de diferents entitats com el Centre

Excursionista de Catalunya, centre

Excursionista de l'Urgell de Tàrrega, Centre

Excursionista de Lleida, Centre Excursionista

del nord Català de Prades del Conflent, U.E.C.

de Barcelona i Centre Excursionista d'Oliana,

etc. Distingit amb diversos guardons, com el

premi Columna, màxima distinció del C.E.C., i

també el de l’Associació Humanisme i Esport.

Recordem en Ciscu com una persona que va

estimar al seu país i que el va trepitjar tot, amb

el seus peus, per desprès donar-lo a conèixer

als seus conciutadans.

Gràcies per la teva aportació al País.

E
l Centre Excursionista vol mostrar el

seu condol per la mort  de Francesc

Beato i Vicens, que va morir en un

accident de circulació  juntament amb el seu

fill Oriol i la seva neboda Montserrat, quan es

dirigien a Siurana per preparar una excursió

amb motiu de la reobertura del refugi Ciríac

Bonet.

Francesc Beato va néixer a Santa Coloma el

1950. De ben jove es va sentir  atret per la

natura, l’excursionisme i el fet de conèixer el

país de cap a peus. Així, el 1967 es va

fer soci del CEP, on a més de muntanya,

va formar part de la secció d’Estudis i va

participar en la cura de les restes

arqueològiques en el poblat ibèric.

L’interès per la ciencia i el passat va fer

que que cursés estudis d’historia a la

Universitat de Barcelona i que

col•laborés amb el primer museu

colomenc de la ciutat que estaba ubicat

al carrer Camil Rossell. La inquietut per

l’excursionisme va fer que el 1969 també

formés part de  l’Agrupament Escolta

Mossèn Jaume Gordi, on va ser un

membre molt  actiu i on va cultivar

moltes amistats.

El 1970 es va fer soci delCentre

Excursionista de Catalunya, on va

formar part de la junta  directiva i en va

ser vicepresident. L’any 2010, el grup de

cultura del CEP va tenir l’oportinitat de

comptar amb les explicacions de

Francesc Beato en un recorregut per les

històriques dependències del Centre

Excursionista de Catalunya  al bell mig

del barri Gotic barceloní, on explicà

l’origen i la història de l’excursionisme

català.

Francesc Beato ha estat un referent en

l’excursionisme català, tal i com es

comprova en les mostres de condol que

han aparegut en les  publicacions

excursionistes del país com les revistes

Vèrtex i Muntanya, on va col·laborar-hi.

També va prendre part en diverses

publicacions com per exemple la

col·lecció «El Llibre de Motxilla» de

Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Toti q ue vivía a Barcelona, mai es va

desvincular de Santa Coloma ni del CEP.

Anys enrera el vam entrevistar

abastament en aquest butlletí. La última

activitat en que va participar amb el

Centre va ser  en l’acte d’arranjament de

la Font del Regàs el maig de 2010,on va

retrobar els molts amics que tenia i on

ens va explicar que la primera vegada

que va estar la Font del Regàs,va ser

acompanyant a Joan Vicente fa més de

trenta anys quan cercaven el naixement

del riu Besòs. 

Mor Francesc
Beato Text: A.N.C.
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Esmorzar ibèric
P

er acomiadar l’any, el passat

diumenge 20 de desembre ens

varem aplegar socis i amics al peu

del Turó del Pollo, tot i que el termòmetre no

pujava més enllà d’un parell de graus i

amenaçava pluja.

És una trobada, gairebé institucionalitzada,

de tots els que formem part del Centre, i que

amb l’excusa del plat de butifarra amb

seques, ens permet retrobar els amics. Va

ser notable la presencia de nens i nenes del

grup infantil que van animar la jornada amb

ball i corredisses al ritme de la música dels

amics grallers de Santa Coloma. També cal

agrair la presència de regidors de tots els

grups polítics municipals i de l’alcaldessa

Núria Parlon.

Cal destacar, també, la petita “mostra

gastronómica” de productes autòctons  del

Torrent de les Bruixes com les olives, el

càntir amb aigua de la Font de la Bóta, licor

de garrofes, cireres d’arboç, figues de moro,

pinyons, melmelada de móres  i altres

productes naturals.

Per sort, el dia va aguantar i es va aclarir

una mica, permetent  les  vistes

privilegiades des del Turó del Polllo.
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Programació segon trimestre curs 2011

GENER

12. “DUES DONES A L’OMBRA: FRANCESCA 

VIDAL I LINA LLUBERA”

Conferenciant: Maria Victòria Palma Barbany

Musicòloga, locutora i 

periodista

19. “TENIM PAÍS, VOLEM FUTUR”

Conferenciant: Salvador Cardús

Professor de Sociologia de la 

UAB

26. “A CONTRAVEU”

Conferenciant: Miquel Pujadó

Cantautor

FEBRER

2. “FILOSOFIA DE LA RELIGIÓ”

Conferenciant: Josep Mº. Quintana

Filòsof i Pedagog

9 “FUTURISTES: ELS PRIMERS

DECONSTRUCTORS”

Conferenciant: Agustina Rico

Llicenciada en Literatura

16 “SEPTIMÀNIA I ELS ORÍGENS DELS 

CÀTARS”

Conferenciant: Jaume Cluet

Expert en Turisme Cultural

23 “ATUREM LA CRISI”

Conferenciant: Arcadi Oliveras Boadella

Economista i President de
“Justícia i Pau”

MARÇ

2. “UN DIA D’IMMERSIÓ EN ELS 

NOSTRES MARS”

Conferenciant: Eduard Viñas

Llicenciat en Biologia i 

Instructor de Submarinisme

9. “EL PAPER DE LA GENT GRAN EN LA

SOCIETAT D’AVUI”

Conferenciant:  Josep Romà Garriga

Llicenciat en Història

16 “ELS SIKHS A CATALUNYA”

Conferenciant: Daran Paul Singh Ackoo

Traductor, mediador i 

empresari

23. “TERÀPIA DEL RIURE I DE L’ALEGRIA

UNA REVOLUCIÓ INTEGRAL”       

Conferenciant: Olga Díaz Grau  

Llicenciada en Antropologia

Cultural i Monitora de Teràpia 

del Riure 

30 “OBRES DE 5 ESTRELLES DEL MUSEU 

L’ERMITAGE DE SANT PETESBURG”

Conferenciant: Carolina Camañes

Doctora en Belles Arts

ABRIL

6. “EL SANT SUDARI”

Conferenciant: Carles Viñas

Metge

13 CONCERT   “ENTRE EFE’S”.  MÚSICA I 

MOVIMENT

Pepa Fusté,  Fagot,  i Carme Cama, Flauta

travessera

ALTRES  ACTIVITATS CULTURALS

TERTÚLIA LITERÀRIA

3 de febrer. “La sonrisa etrusca” de José 

Luís Sampedro

10 de març.  “El petit príncep” de Antoine Sant Exupery

CINEFÒRUM

10 de febrer.    “Eva al desnudo”    de Joseph L. 

Manckiewicz

17 de març.    “La cinta blanca”   de Michael Haneke

TEATRE  LLEGIT

24 de març.  A determinar

AULA ITINERANT

2 de gener.  Concert a l’Auditori de Barcelona

15 de febrer.  Santa Maria de l’Estany i Calçotada a Moià

15  de març.    Matinal a l’Aeroport de Barcelona

5 d’abril.         Sortida al Ripollès

Visita guiada i conferència a Torribera.  Data a determinar.

L’AULA CAMINA 

9 de febrer  Ciutat romana de Badalona.

8 de març.   Parc de ca l’Arnús de Badalona.

TERTÚLIES D’HISTÒRIA

1 de febrer - 22 de febrer - 22 de març

Es mantindran els tallers de Pintura i els assaigs de la Coral

de l’Aula, els dimecres i dijous, respectivament.

POEMA 

LA CIUTAT LLUNYANA 

Ara que el braç potent de les fúries aterra 
la ciutat d'ideals que volíem bastir, 
entre runes de somnis colgats, més prop de terra, 
Pàtria, guarda'ns: - la terra no sabrà mai mentir. 
Entre tants crits estranys, que la teva veu pura 
ens parli. Ja no ens queda quasi cap més consol 
que creure i esperar la nova arquitectura 
amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sòl. 
Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa! 
Més llunyana, més lliure, una altra n'hi ha, potser, 
que ens envia, per sobre d'aquest temps presoner, 
batecs d'aire i de fe. La d'una veu de bronze 
que de torres altíssimes s'allarga pels camins, 
i eleva el cor, i escalfa els peus dels pelegrins.

Màrius Torres            Març 1939 

El dimarts, 14 de desembre, l’Ajuntament de Santa Coloma, en la

persona de l’alcaldessa Núria Parlon,  va atorgar a la nostra AULA

D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA un dels Premis CIUTAT SANTA

COLOMA en la categoría A: El “PREMI A LA TASCA CONTINUADA

A FAVOR DE LA CIUTAT”, simbolitzat en un CAPFOGUER. En nom

de tots els alumnes vaig llegir aquestes paraules: 

“Els 250 alumnes de l’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER

A LA GENT GRAN  del CENTRE EXCURSIONISTA

PUIGCASTELLAR donem les gràcies al nostre Ajuntament per

aquest reconeixement que ens fa avui. 

Els 250 alumnes de l’AULA voldríem ser un ressò de la Santa

Coloma de fa uns 30 o 40 anys, quan la ciutat era coneguda i

reconeguda per la força i l’empenta  de la seva societat civil;

associacionisme que  la  nostra democràcia massa vegades ha

volgut controlar amb excés i  no ha ajudat prou a potenciar.

Els 250  alumnes de L’AULA som una mínima expressió de la

feina, del treball que fan les moltes associacions de Santa

Coloma; feina i treball també exemplificats en els altres grups i

persones premiats en aquest acte.

Felicitem-nos, doncs,  alumnes de l’AULA. Però... encara tenim

molt a fer!”    

Estic convençut que en aquests 8 cursos de l’AULA hem  portat a

terme  una bona feina. Però, com deia, encara hi ha molt a fer. Seria

molt bonic, i és possible,  de què el màxim d’alumnat s’oferís per

ajudar en activitats concretes, o que participés en el Racó de l’AULA,

o que cantés a la Coral, o que es comprometés a donar idees i a fer

suggeriments, i a portar-les a la pràctica,  o que... Una major

participació i solidaritat ajudarà la resta de companys i companyes. I

de ben segur que els majors beneficiats, seran els que més hi

treballin. 

XV Premis Ciutat de
Santa Coloma

Robert Cama

pag_central109:Maquetación 1 11/02/2011 14:23 Página 1
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Debats
Els valors dels joves

Manel Beato i Vicens

E
l dijous 25 de novembre, i en el

marc del programa Debats 2010

que organitzen conjuntament

amb el CEP el Casal del Mestre, Acolite,

Fòrum Grama i Gramenet Imatge

Solidària, va tenir lloc a la Biblioteca

Central de la nostra ciutat la conferència

amb el tema: Els valors dels joves.

La conferència va anar a càrrec de l’Aina

Vidal, que pertany al Consell Nacional de

la Joventut de Catalunya. En Francesc

Sala, del Casal del Mestre, va llegir la

diagnosi que diferents persones de les

associacions organitzadores havien fet

amb anterioritat a la presentació, i en

Salva Redón, de l’Associoció Colomeca

de Literatura, va moderar i presentar

l’acte.

Tot i parlar dels joves, el cert és que la

mitjana d’edat dels assistents era alta,

amb una palpable absència de joves.

Aquesta circumstància va donar peu a

que entre el públic alguns  opinessin que

els joves “passen” de la política i del que

passa a la societat, i que els manquen

valors. 

La conferenciant va intentar desactivar

aquets arguments, indicant que els joves

són els primers a apuntar-se a les ONG

i a les manifestacions més solidaries, i

que més que mai els joves estudien i

s’interelacionen amb el món mitjançant

les noves tecnologies o directament

mitjançant els programes d’intercanvi

europeu Erasmus.  En canvi, va afirmar,

només es publiciten els estereotips

negatius com els “ninis”.

Per contra, va esgrimir que la societat ha

estat creada pels adults i que està

caracteritzada pel consumisme i el valor

dels diners. Davant d’això, va indicar

que els joves no veuen esperança en el

futur d’una societat que precaritza el

treball. Va preconitzar que, fins ara,

totes les generacions han superat en

benestar econòmic a les precedents,

però que ara anem pel camí que els fills

acabin (quan siguin adults) en una

situació més dolenta que els seus

predecessors. 

El col·loqui va estar força animat, i hi

destacaven moltes persones que en la

seva professió estan en contacte amb

els joves. En el pòsit de totes les

argumentacions hi quedava que els

joves són el mirall de la societat i els

primers que n’absorbeixen els valors.

EXPOSICIÓ DE FOTOS

SOBRE SANTA COLOMA

Durant el mes de desembre i gener s’ha

pogut visitar a la sala d’actes del CEP

l’exposició fotogràfica en què la

protagonista era la ciutat de Santa

Coloma. L’autor és en Carles Solés i

Costa, soci del centre des de fa dècades,

i que participa activament en el butlletí de

l’entitat aportant un gran nombre de

fotografies dels actes de l’entitat. Des de

ben jove és un gran aficionat a la

fotografia, i va ser membre del grup La

Cubeta,  que era la secció fotogràfica del

CEP.  La inaguració de l’exposició, l’11 de

desembre, va comptar amb la presencia

de la regidora de cultura, i el públic

assistent va elogiar la qualitat de les

imatges.  

Salva Redón, Aïna Vidal i Francesc Sala durant l’acte Foto: A.N.C.

Carles Solés, la regidora Montse Olivés i Rafael Trias Foto: Aurora Solés
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E
l matí del diumenge 28 de

novembre el Grup de Cultura

vam fer una visita al cementiri de

Montjuïc, convençuts que, tal com vàrem

comprovar l’any passat al Poble Nou,

aquests són uns llocs on no sempre ens

hi hem d’acostar per acomiadar familiars

o persones del nostre entorn o per fer-ne

memòria de tant en tant, sinó que són

indrets en els que hi podem aprendre

lliçons d’història del país, contemplar

obres escultòriques representatives i

caminar tranquil·lament pels endreçats

carrers que s’enfilen cap a dalt de la

muntanya mentre anem descobrint

racons curosament enjardinats, noms

famosos, sentits epitafis  -a vegades

graciosos de tan ocurrents -  i, de tant en

tant, la vista del port de la gran ciutat dels

vius, amb l’extensió del mar fins allà on

ens abasta l’horitzó.

També ens adonem de com les

diferències de poder econòmic i prestigi

social són tan apreciables aquí com

arreu, encara que diguin que la mort

iguala tothom.

Conduits per una experta guia, vam

seguir un itinerari bàsic que pot servir

d’iniciació a passejades més extenses a

nivell personal per a qui li vingui de gust

completar els recorreguts específics que

es proposen en els vessants històric i

artístic. 

El recorregut va finalitzar al Fossar de la

Pedrera, una àmplia esplanada verda al

fons del clot d’on en èpoques passades

es treien els carreus que serviren per a

l’edificació de Barcelona, va ser espai

comú de sepultura i ara acull la tomba

del president Companys i recorda les

víctimes dels camps d’extermini.

Cultura al cementiri
Text: Joan Llagostera

El grup atent a les explicacions Foto: Marga Vallverdú

Curs de
muntanya

Entre setembre i
desembre es va
realizar el curs
d’iniciació a la
muntanya en què hi
van participar unes
16 persones. Es van
combinar xerrades
sobre material a la
muntanya, orientació
o primers auxilis,
amb sortides per
posar-ho en pràctica
a indrets com Penyes
Altes, el Cadí o 
el Puigsacalm,
a la Garrotxa.
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Diàlegs amb la ciutat  dedicat als
antics integrants de la Secció
d’Estudis Text: A.N.C.

C
oincidint amb les Festes

d’Hivern, el diumenge 12 de

desembre va tenir lloc el

tradicional acte ciutadà de Diàlegs amb

la ciutat. L’espectacle combina música i

interpretació per a homenatjar persones

o fites sobresortints de la ciutat.  Aquest

any es va dedicar als “últims romàntics”

de la secció d’estudis del CEP,

encarnada en quatre dels personatges

més sobresortints d’aquest grup, i que ja

han desaparegut: Dídac Miejimolle,

Àngel Martínez Hualde, Genís Ibàñez

Berruezo i Joan Vicente Castells.

L’espectacle el va dirigir Josep Navarro i

va comptar amb la interpretació de l’actor

Andreu Banús Santana i d’en Ramon

Jordan. També van participar al piano Pol

Perera i amb el violí  Aloma Ruiz. 

Durant l’acte es van anar descabdellant

les inquietuds d’aquest grup mitjançant

testimonis d’entrevistats que apareixien

projectats a la pantalla. Es va destacar

que van ser homes forjats en l’esperit de

coneixement dels anys trenta d’una

joventut autodidacta. La Secció d’Estudis

del Centre Excursionista es va formar

cap a l’any 1953 i estava formada, a més

dels quatre homenatjats (Joan Vicente,

Dídac Miejimolle, Genís Ibañez i Àngel

Martínez) per Joan Vaello, Màrius

Jordana, Joan Ballester i Josep Paricio

entre d’altres.  La tasca d’aquell grup va

anar encaminada principalment a

excavar i salvaguardar  el poblat ibèric, ja

que hi començava a haver el risc

d’alguns furtius que malmetien les restes.

La tasca immensa d’excavar va

proporcionar per a les generacions

futures, a més de la integritat del

jaciment, peces que avui són emblema

de la ciutat, com el capfoguer o la deessa

Tanit. Tot i que les restes ibèriques van

ser l’objectiu principal del grup, la secció

d’estudis del Centre va ser nomenada

com a delegació local d’arqueologia. Això

suposava la responsabilitat de vetllar per

qualsevol troballa arqueològica que

aparegués. Els membres del grup no

donaven a l’abast durant els anys 60 i 70,

en què es va construir arreu i es feien

molts moviments de terres. Tot i fer-ho de

manera altruista en el seu temps lliure,

van aconseguir salvar i donar a conèixer

moltes descobertes com cabanes

neolítiques, restes  iberes i romanes

arreu de la ciutat, que poc a poc van anar

engrandint un patrimoni arqueològic que

forçà la creació del primer museu

municipal.

Vetllada
Poètico
nadalenca
Dijous 16 de

desembre es va

celebrar la ja

tradicional Vetllada

Poètica de Nadal

interpretada per socis

del CEP. Aquesta és

la divuitena edició, i

enguany es van

conmemorar els 150

anys del naixement

del poeta Joan

Maragall. A més dels

poemes maragallians,

també es van

interpretar dos contes

de Pere Calders. 

Van col·laborar Acolite

i Tanit.

Foto: Carles Solés

Foto: Carles Solés
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Alumnes de L'Heura
participen en l'itinerari 
poètic dedicat a Màrius
Sampere
El dissabte 23 d’octubre sis alumnes del CNL L’Heura van

participar en l’Itinerari Poètic Màrius Sampere, dins el marc

del Correllengua 2010.

L’acte va començar al Centre Excursionista Puigcastellar, on

la filòloga i escriptora Margarida Codina va presentar i

signar exemplars del seu llibre Itinerari poètic de Màrius
Sampere a Santa Coloma de Gramenet. Posteriorment va fer

una introducció del poeta i va llegir “Quan jo era infant”.

A partir d’aquí, una trentena de persones es van desplaçar

progressivament a diversos llocs de la ciutat. Al metro de

Santa Coloma, Karima Oulhani (Marroc) va llegir “El

metro”; a la plaça de la Vila, Gabriel Cristancho

(Colòmbia) va llegir “La plaça de la Vila”; al parc d’Europa,

Daniel Torres (Cuba) i Bruno Infantozzi (El Salvador) van

llegir respectivament “La clínica mental” i “El poblat ibèric

Puigcastellar”, i finalment al costat del riu Besòs, Flor

Estrella Parrado (Colòmbia) i Carme Fernàndez

(Catalunya) van llegir “El Besòs” i “Santa Coloma de nit”.

E
l passat 18 de novembre va tenir lloc al nostre

local una xerrada sobre la llengua internacional

Esperanto a càrrec del soci Ramon Jordan i que

va organitzar la Secció Cultural. En Ramon va exposar una

breu historia d’aquesta llengua creada l’any  1887 a

Polònia, pel doctor Lazarus Zamenhof,  que va arrelar a

França a partir de 1898 i a Catalunya el 1904 amb el primer

aplec esperantista de la primera associació catalana.

Va fer un tastet als assitents de la gramàtica amb setze

regles sense excepcions i la composició de les paraules

per mitjà de prefixes i sufixes, que varen sorprendre per la

seva facilitat d’aprenentatge.

Per completar la xerrada, el diumenge següent, dia 21, es

va fer una sortida a Sant Pau d’Ordal, on es troba l’únic

museu  d’esperanto de l’estat espanyol creat pel seu

fundador esperantista, Sr. Lluís Hernàndez. Els assitents

varen admirar els milers de llibres i revistes escrits en

aquesta llengua, així com les col·leccions de material

esperantista.

Per completar la sortida es va fer una visita al castell de

Subirats, que en un lloc enlairat  és el que té més antiguitat

documental del Penedès, ja que es remonta a l’any 917, i

que ens va permetre una magnífica panoràmica de la

muntanya de Montserrat.

Text: Alexandra Prat

Fotos: Joan Llagostera

Xerrada i visita 
sobre l’esperanto

Text: Ramon Jordan
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E
ls practicants i les practicants, expressat de manera de

no fer discriminacions entre gèneres, i no em refereixo

a persones que practiquen alguna religió, sinó als

professionals de les infermeries i ajudants de metge, més tard

coneguts per ATS. Al poble normalment els anomenàvem pel

nom i a continuació, practicant o infermera, segons fos home o

dona i dèiem: en Paquito el practicant, la Ramona la infermera

i així la Coloma Clavell, la Mª Rosa, la Palmira, de segur n’hi

havia d’altres que no recordo, però aquests eren els del meu

rodal.

La primera infermera que vaig conèixer va ser la Conxita, el

1936, durant la guerra,

al dispensari que hi

havia a l’entrada de

l’Ajuntament, on feia

petites cures de ferides

domèstiques fetes amb

utensilis de cuina o per

eines  fent reparacions

a casa o al camp que

acabaven malament,

però no recordo haver

vist mai injectables. Jo

veia la Conxita, una

noia gran i distingida, la

gent deia que es veia

de casa bona, de

paraules afectuoses

però les precises. Quan

van convertir can Roig i Torres en hospital de guerra, van

traslladar el petit dispensari de l’ajuntament al soterrani de la

torre, i la Conxita hi va seguir fent la mateixa feina com sempre.

Acabada la guerra, l’hospital es convertí en una escola i el

dispensari tornà a l’Ajuntament i al mateix temps es va

improvisar un ambulatori en pèssimes condicions,  on els tres o

quatre metges del poble visitaven els malalts, però el més

freqüent era que els que podien, anaven a casa del metge i si

no, el metge anava a casa del malalt. Moltes famílies estaven

aconductades al metge per rebre els serveis que calguessin

mitjançant una retribució mensual.

A  l’any 1950 un munt de circumstàncies desbordaren la rutina

sanitària a Santa Coloma. Una grip que no va respectar gairebé

a ningú. Va morir molta gent gran i va ser l’any que varen arribar

al nostre entorn els antibiòtics, però moltes persones no hi

varen ser a temps. Molts joves també varen patir la grip i es

salvaren, però morien d’una altra malura, la tuberculosi, i també

aquell any va arribar el seu remei, l’estreptomicina, remeis que

aquell any varen tenir un competidor que ho “guaria” tot i que es

regalava d’un veí a l’altre o als coneguts: el miraculós “bolet

xinés”, que se’n posava en remull un tros en infusió de te o

simplement aigua de l’aixeta i el fong augmentava de volum

sense parar. Moltes cases en tenien i per qualsevol símptoma

bevien d’aquella aigua. 

Amb l’arribada dels nous medicaments els metges varen tenir

molts èxits, pagant, res de Seguretat Social. En aquestes

circumstàncies, Joan

Gené, jove, acabada la

carrera de metge, la

gent s’hi abocà, tenia

visita a casa seva i en

acabar no parava de

visitar pacients a

domicili. Era una tasca

esgotadora, recorria tot

el poble des de

Singuerlín a Santa

Rosa, al Fondo o al Riu,

amb bicicleta, i temps

després amb una moto.

I és aquí on intervenen

els practicants,

persones preparades,

generalment assistents

d’un determinat metge, que eren els encarregats d’administrar

el medicament que inexorablement era injectat amb uns horaris

rigorosos segons el cas, cada sis o vuit hores dia i nit mentre

durava el tractament. Els practicants, a més de la seva tasca,

eren persones d’una gran humanitat i paciència. En entrar a la

casa on feien el servei, el primer que feien era interessar-se per

l’estat del malalt, li donaven ànims, mentre anaven preparant la

capsa metàl·lica i en el fogó de la cuina bullien la xeringa i les

eternes agulles. Els practicants en hores convingudes també

rebien pacients a casa seva i amb cada un es repetia la

cerimònia de bullir els estris de punxar. Aquests serveis es

pagaven a cada injecció, o el total en acabar el tractament, i

sovint els practicants eren obsequiats amb petits detalls com un

record d’una ermita o santuari on havien anat posar un ciri en

acció de gràcies pel guariment.

Els Practicants

eminiscènciesr

Text i dibuix: Joan López
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L
a ginesta és una planta de la

família de les lleguminoses o

fabàcies, del gènere

anomenat genista. Creix

majoritàriament en herbassars,

vessants, terraplens salvatges,

ribassos eixuts i rieres seques de les

terres baixes.

La principal virtut atribuïda a la

ginesta està relacionada amb l’olor

que desprenen les seves flors, de la

que tradicionalment se’n extreu

l’essència  per tal de fer-ne olis i

perfums aromàtics. La ginesta té

algunes propietats terapèutiques; és

considerada diürètica i laxant i fins i

tot purgativa, doncs la seva ingestió

provoca vòmits i “ajuda a purgar per
dins”. La presència d’alcaloides, així

con les creences associades a la

ginesta, fan pensar que aquesta

planta hagi pogut ser utilitzada pels

nostres avantpassats per a

aconseguir estats d’alteració de

consciència i es considerava una

planta sagrada dels deus.

Ara bé, és durant les celebracions

de Corpus Christi a finals de maig o

principis de juny que la ginesta

adquireix tot el seu protagonisme i

és la planta associada a aquesta

festa. La primera data en que es

detalla l’ús de la ginesta a la festa de

Corpus és de l’any 1439 a Girona.

lora i faunaf
La Ginesta

Text: Pepi

Dimensions: 68-78 cm.

Descripció: au marina, d'aspecte reptilià, adults tot

negres , amb una lluentor metàl.lica, amb un plomall

al clatell a l'época reproductora. Joves blancs per

sota y marró fosc per sobre. 

Hàbitat: algunes parelles a la Costa Brava i Les Illes

Balears. Prefereix zones de costa rocosa.

Costums: tenen el plomatge permeable, per poder

capbussar-se millor. Però una vegada es mullen no

poden volar, y es típic verure'ls asolejant-se amb les

ales obertes.

Alimentació: peixos bàsicament.

Poques parelles i efectius a casa nostre, però no està

amenaçada... gairebé.

Durant la dictadura franquista la ginesta es barrejava

amb roselles vermelles per pintar les catifes de flors del

Corpus amb els colors de la bandera catalana.

La ginesta flor nacional de Catalunya 
Cada poble té una flor que serveix per reivindicar la seva

pròpia identitat nacional. Els catalans tradicionalment

hem fet servir la ginesta -groga amb els gallarets de
roselles vermelles- per reafirmar la nostra voluntat de

ser el que som, un poble que lluita per conservar la seva

pròpia identitat nacional. Sota la dictadura de Primo de

Rivera la ginesta i les roselles van assolir una gran

popularitat per manifestar la lluita democràtica contra el

dictador militar. Corpus, el nostre Corpus de sang, va

significar el primer aixecament militar del poble català

contra l’opressió de la monarquia espanyola, per tant

Corpus i Ginesta sempre han anat junts.

Phalacrocorax
aristotelis.
Corbmarí emplomallat.
Cormorán moñudo.

Text: Antonio Martínez
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ida del Centrev
Sardanes, d’un any a l’altre i de
butlletí en butlletí

D
’un any a l’altre hi ha coses que

canvien i altres que es

mantenen més o menys com

sempre, des del Patronat i Amics de la

Sardana voldriem no solament mantenir,

sinó augmentar i millorar la qualitat de les

diverses activitats que al llarg de cada

temporada organitzem amb la intenció

d’aplegar-nos i fruir d’agradables

estones,  ja sigui en les ballades, l’Àplec,

els concerts i altres actes relacionats

amb la sardana, la difusió i   gaudi de la

qual  és el nostre primer objectiu.

En els temps de dificultats econòmiques

en qu÷e ens trobem, cal no desanimar-

nos, però tot esperant èpoques millors no

tenim altre remei que ajustar-nos a les

circumstàncies i mirar de treure el màxim

profit de les nostres disponibilitats,

donant preferència a aquells actes que

La junta del Patronat Pro-Aplec i Amics de la Sardana

Els alumnes a la plaça de la Vila Foto: Joan Llagostera

són més agradosos o que tenen una

millor acollida i participació. Així doncs,

reduirem en la menor mesura possible el

nombre de ballades i procurarem

contractar cobles que, amb un

acceptable nivell, ens permetin abaixar-

ne el cost.

El temps plujós del dia de Santa Coloma

ens va fer suspendre l’audició

programada, però d’acord amb la cobla,

esperem poder oferir-ne, en canvi, una

d’extraordinària cap a mitjans de gener,

que amb les de febrer i març (aquesta

dedicada a la dona) completaran el

programa del primer trimestre.

També al gener, concretament el

diumenge 30, vam per el Concert

d’Hivern al Teatre Sagarra, amb

l’actuació de l’Esbart Sant Martí, i al

febrer tindrem ocasió de trobar-nos al

sopar ball, a Ca n’Armengol.

Cap a la primavera tenim intenció de fer

un nou curset per a qui vulgui aprendre a

ballar sardanes o bé en desitgi millorar

els coneixements, però això dependrà de

si la resposta que hi hagi a la

convocatòria que farem en el seu

moment, ho sigui en prou nombre de

persones per compensar l’esforç que

comporta l’organització.

No ens han de faltar, doncs, motius per a

seguir endavant en la nostra tasca, que

amb la presència i col·laboració de tots

plegats, anirem desenvolupant i de la que

us anirem informant i deixant-ne

constància de butlletí en butlletí.

E
l passat 7 de novembre ens vam reunir uns
quants amics, convocats per el Col.lectiu
Ciutadà del CEP, per treballar juntament amb

els bruixots del torrent en la neteja que es fa
anualment en aquella zona ( El Torrent de les Bruixes
i rodalies).
Encara que en aquesta fotografia hi ha poca gent,
varen ser molts més els qui van participar en la tasca
de neteja. 
Des d’aquí els volem agrair la seva col.laboració.

Col·lectiu ciutadà

Text i foto: Mercè Prat
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La Marató ja queda lluny. Però consigno

el goig i el bon gust que ens va deixar la

resposta del públic. Més d’un televident

escrivia que se sentia orgullós de ser

d’un país que té un grau tan elevat de

sensibilitat i solidaritat La meva reflexió

és que el poble, tot i els molts defectes

que tots tenim, si se li saben mostrar

iniciatives humanitàries i se li ofereixen

camins creïbles i fàcils, com  on dipositar

els diners, sempre respon generosament.

El que ara escric va lligat al paràgraf

anterior. Salt ha sortit a primera plana

dels informatius per uns fets que no

costa gaire que s’originin. Va ser una

espurna en un paller. El foc és cridaner i

es veu de seguida, tot i que és un fet

fortuït, que tapa la lenta acció veïnal de

convivència i bon rotllo, que en realitat

existeix. Que la immigració crea

problemes o, més ben dit, que és un

problema i que fàcilment pot explotar, és

una cosa ben sabuda. Però caldria

recalcar els aspectes positius que es

donen amb major abundància en la

convivència veïnal, encara que de forma

poc cridanera. Valorant-los faríem menys

inflamables els sentiments i menys

exitoses les apreciacions superficials,

quan es llegeixen els petits conflictes de

cada dia... D’aquí, la meva pregunta:

¿com és que es treballa tan poc la ment

dels ciutadans, per tal que contemplin la

immigració des de la raó i el pensament,

i amb el cor obert?

La pel·lícula està molt ben feta, Bardem

hi té una actuació genial. Però que no es

vagi a veure pensant que és un

documental sobre Barelona (l’antítesi de

Viqui, Cristina Barcelona, com alguns

han pretès). Biutiful és com una

“tragèdia” shakesperiana en la que els

fets circumstancials es dramatitzen, no

per explicar la història real,  sinó per

retratar el fons de la vida dels homes. Va

més enllà de l’anècdota, parla del drama

del marginat, retrata el sofriment de

l’exclòs... I la desesperant soledat del qui

voldria donar un sentit a la seva vida,

quan pensa que els pocs anys que se’ns

donen acaben amb la mort i, en lloc de

fer entre tots un món més feliç ens

dediquem a matar-nos. Una pel·lícula

dura, que ens sotmet a la catarsi, com

tota bona tragèdia.

Una nota simpàtica (i musical!) per

subratllar un fet “petit” però amb la

càrrega alada que li dóna la  utopia: el

cor Tanit ha emprès la seva singladura i

des de les festes nadalenques

enriqueixen la ciutat amb les seves

veus... i amb el seu entusiasme.

Dies enrere un grup de persones de

diverses entitats (entre les quals les que

promovem els Debats), vam rebre el

document que ha redactat l’equip dirigit

per Jordi Borja, i que va a ser el Full de

Ruta per iniciar el treball sobre el Model

de Ciutat que caldria perseguir. És un

document llarg que pot ser útil com a

introducció. Però per ficar-nos-hi, tots

van coincidir que l’Ajuntament haurà de

donar proves inequívoques de que vol

superar de veritat la bretxa que hi ha

entre el govern municipal i la població.

En aquesta línia, el mateix document és

molt clar: els demana que dissolguin el

Consell de Ciutat i que facin explícita la

retractació de la política participativa

seguida fins avui. Nosaltres, a més,

insistim en que abans de convidar-nos a

debatre res, dissenyem entre tots un full

de ruta concret, on consti el calendari

del debat, qui el dirigirà, quin paper

tindrem els ciutadans i quin cas es farà

dels resultats. És el que fem constar en

el paper que hem fet arribar a

l’alcaldessa. La pilota, per tant, ara és a

la seva teulada.

Fins i tot un federalista tan convençut

com l’expresident Jordi Pujol ha afirmat

que tal com van les coses, als catalans

no ens quedarà cap altre camí que

marxar d’Espanya. ¿Com ens hi podem

quedar si se’ns diu que les autonomies

es mantindran al servei de l’única nació

espanyola, l’Espanya “Una, Grande y

Libre”? ¿Si resulta que a Catalunya no

podem fer que el català sigui la llengua

de tothom, perquè la llengua d’Espanya

és “l’espanyol”?  Si a Espanya ser català

no és ser espanyol, ¿què hi fem? 

iradorm
Model de Ciutat

Catalunya, cada cop
més lluny

Text: J.P. Sayrach        Dibuix: Neus Redondo

Salt

Marató

“Biutiful”

Tanit
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Diumenge 23 – Audició de sardanes a la

Plaça de la Vila. 12 del matí.

Dissabte 29 – Assemblea General Anual. 7

del vespre en 1a convocatòria, 7.30 en

segona. Local CEP.

Diumenge 20 – Debats 2010  “Crisis

econòmica” amb Ricard Fernández i Mar

Serna, exconsellera de la Generalitat.

Diumenge 30 – Esbart Sant Martí. Teatre

Sagarra. 7 del vespre.

Dissabte 5 – Esquí de muntanya o raquetes

de neu al Puigmal.

Dijous 10 – Xerrada informativa d’Arrels,

“Acompanyem els sense sostre”. CEP. 8 del

vespre.

Diumenge 13 – Audició de sardanes a la

Plaça de la Vila. 12 del matí. Cobla Premià.

Dissabte 19 – Visita guiada a la Sagrada

Família.

Dissabte 26 – Visita guiada a la Sagrada

Família.

Dissabte 26 – Sopar-ball Patronat Pro-

Aplec/Amics de la Sardana. Ca n’Armengol.

Dimecres 2 – Lectura poètica de Jordi Valls,

sobre el llibre Felix Orbe. CEP. 7.30 del

vespre.

Diumenge 6 – Audició de sardanes a la

Plaça de Montserrat Roig. 12 del matí.

Cobla Ciutat de Terrassa.

Dissabte 19 i diumenge 20 – Campament

d’hivern.

Diumenge 20 – Visita a la Plana Novella.

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

gener

febrer

gendaa

Octubre 28,2º dia 1 8,5º dia 21 18,8º

Novembre 25,0º dia 5 4,1º dia 29 14,4º

Desembre 23,5º dia 9 1º dia 28 10,3º

Any Dies de pluja Total litres

2005 48 816 litres

2006 42 497 litres

2007 56 492 litres

2008 69 778 litres

2009 44 527 litres

2010 70 695 litres

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES

Màxima Mínima Mitjanes

Quart trimestre 2010

RESUM

màximes 24,2º
mínimes 13,5º

màximes 19,1º
mínimes  9,6º

màximes 14,8º
mínimes  5,8º

Anys 50. A Santa Coloma s’aixequen castells des de la dècada dels 50. Els va
iniciar Josep Porta, Brunet, l’Avi Porta, originari de Valls, que ja el 1922 va
fundar la Colla Vella de Tarragona. Quan va venir a viure a Santa Coloma va
fundar, el 1950, la Colla dels Xiquets del Raval en aquest barri colomenc. A la
foto els veiem aixecar un castell a tocar de can Peixauet, amb l’”avi Porta” amb
boina en primer terme. Més endavant, alguns van marxar a la Colla de Castellers
de Barcelona, fins que el 1982 es va fundar la Colla de Castellers de Santa
Coloma.

Foto aportada per Albert Vidal Foz 

març




