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ditoriale

A
quest mes de juny ens va sorprendre la notícia de que  Red Eléctrica de España

(REE) vol instal•lar una línia elèctrica aèria de molt alta tensió (MAT) de 400 kV i una

subestació en les proximitats de la zona d’habitatges del barri de Can Franquesa (a

75 metres) i del barri de les Oliveres (a 150 metres) de Santa Coloma de Gramenet, unes

línies que també passarien pel parc natural de la serralada de Marina.

Les línies de 400 kV s’estan desenvolupant a tot Europa complint distàncies de 400 metres

a nuclis habitats o sent parcialment soterrades quan això no es possible i, tot hi així,

continuen provocant un gravíssim impacte sobre el territori.

Es tracta d’una amenaça imminent, que si s’arriba a perpetrar, romandrà durant molts

decennis sobre els nostres caps. Davant d’això cal unitat d’acció de tota la ciutadania: des

de l’Ajuntament en ple fins a les entitats i ciutadans a títol individual. En un primer moment

van sorgir les lògiques diferències dels diferents grups polítics i entitats, en que les posicions

van variar entre una definida opció cap el soterrament sense obviar les línies MAT, fins a la

negativa total ales MAT ni per aire ni pel subsòl. L’ urgència de l’amenaça ha fet que s’hagi

arribat a un consens de mínims pel clam d’Aturem la MAT. Primer aturem aquest projecte, i

després ja s’obrirà un debat de si cal més energia i si aquesta ha de ser MAT. El cert és que,

en contra de les previsions de les companyies elèctriques, s’està produint una davallada en

el consum elèctric i aquest fet qüestionaria aquest nou projecte. Així doncs, ens hem de

felicitar que el consens ciutadà està donant els seus fruits, i per això  volem destacar que el

ple del passat mes de juny, tots els grups municipals van subscriure l’acord que reproduïm

a continuació, i que el CEP també subscriu. 

1. Instar Red Eléctrica de España que ATURI immediatament el projecte actual.

2. Que Red Eléctrica de España es replantegi tant la implantació de la subestació de 400kV

al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, com la línia de 400kV Pierola - Santa

Coloma.

3. Instar Red Eléctrica de España a realitzar l’estudi d’impacte ambiental.

4. Estudiar i avaluar acuradament la necessitat de construcció actual i futura d’aquesta

infraestructura en funció de la situació econòmica actual.

5. Cercar el consens amb tots els municipis i administracions supramunicipals, realment

afectats pel traçat complet.

6. Aquest projecte, i qualsevol altre d’aquestes característiques, ha de complir la legislació

ambiental i adoptar els criteris d'integració urbana utilitzades per la mateixa empresa (REE)

en projectes recents de similars característiques. Com per exemple, i encara que no compti

amb el suport d’alguns col•lectius ciutadans, i com a darrera opció, el soterrament de línies

i l’allunyament de les torres dels habitatges com a mínim a 500 metres.

7. Potenciar un model de producció, subministrament i consum energètic fonamentat en una

nova cultura de l’energia que tendeixi a l’acostament producció-consum (fonts d’energia

renovables i alternatives)

8. Demanar al Govern de l’Estat Espanyol que doni suport aquesta petició.

9. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, al Consorci de la Serralada de

Marina, al Consell Comarcal del Barcelonès, a la Direcció General d’Energia de la

Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu, a tots els

Ajuntaments afectats pel traçat de la línia, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Ministeri

d’Indústria, a Red Eléctrica Española i a totes les entitats i associacions de Santa Coloma

de Gramenet que han participat en el debat ciutadà sobre aquest afer.

L’aturada del projecte de la MAT només es donarà si hi ha un decidida resposta ciutadana,

de tots en depèn.
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aquells que signen els articles d'aquest butlletí.

Aturem la MAT!

Portada: Pujada al Castell 
de Montsoriu

Autor: Arxiu Grup Infantil
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d’enguany la iniciarem tard a Andorra, el 25 d’abril, en la  pujada des

de les pistes d’esquí de Grau Roig assolirem el pic d’Engaït o de la

Menera, de 2.776 metres, situat entre el conegut Montmalús i el pic

d’Envalira. L’endemà ens calcem els esquís a l’aparcament prop de

les pistes del Pas de la Casa per pujar al Pedrons, de 2.675 metres.

Amb bona neu, però, el fort vent va complicar molt la pujada, fins a

l’extrem que quan sentíem la ràfega més forta havíem de clavar bé

els bastons i ajupir-nos   per no ser tombats. Vam assolir l’avant cim

i, per prudència, el coneixement i fins i tot l’edat va superar el neguit

de fer la petita cresta fins arribar a la punta real. Després varem

saber, per la meteorologia andorrana, que el vent a dalt dels cims

havia bufat a 110 km/h. La panoràmica, igual que a la baixada, va

ésser imponent. Veure les famoses pistes del Pas de la Casa

atapeïdes de molt bona neu amb els remuntadors parats i algun

d’ells desmuntats i ni un sol esquiador, veritablement impressionava.

Però aquest any ha estat així, i malgrat l’energia i aigua gastada al

llarg de l’hivern per fabricar neu, el temps i la natura són els nostres

senyors, i malauradament els estem perdent el respecte.

E
l butlletí anterior ja a l’impremta, el dia quatre de maig

varem pujar amb esquís de muntanya al cim de Bastiments

(2.881 m.), que separa el Circ d’Ulldeter amb el de

Bassibers. Aquest és el motiu que aquest article surti fora de

temporada, però malgrat això no li resta importància com article per

la història de l’esquí de muntanya de la nostra entitat.

En un any que les millors nevades han arribat gairebé fora de

l’època hivernal, l’estació d’esquí de Vallter restava tancada, però les

seves pistes tenien un bon gruix de neu. Això ens va permetre

arribar al punt més alt de les instal•lacions, i abans d’enfilar-nos cap

al coll de la Marrana, varem optar per pujar per la pala est al cim. La

neu, especialment dura, va complicar la pujada, i a la part de més

desnivell optarem per fer una rapissa i, deixant el esquís clavats,

vam seguir amb grampons; en arribar al coll el vent ens castigar de

valent.

La baixada, tant el tram amb grampons com el d’esquí, ens va omplir

de satisfacció fins arribar al cotxe. Cal tenyir d’emoció totes les

experiències que es viuen, i en especial en arribar a una edat, com

en Manel, de setanta anys, i jo prop dels seixanta-set. A la nostra

caixa negra, on emmagatzemem la neurociència i la filosofia, són

moltes les vegades, i en especial a la muntanya, que no som

capaços d’expressar les emocions que sentim. A tots els

aparcaments de l’estació només ni havia dos cotxes aparcats, que

mostraven la solitud de l’indret en un maig amb força neu. Els dos

joves que arribaren al seu cotxe, i que també havien fet cim, ens van

saludar, i possiblement els hi va passar pel cap pensar què feien

aquells dos avis pujant muntanyes amb esquís en lloc de gaudir

cuidant els néts i nétes a qualsevol jardí ben assolellat.

Aquest parell d’avis, la temporada de pujar muntanyes amb esquís

4

Esquí de Muntanya

untanyam

Text i fotos: Ramon

E
ndinsats als territoris de frontera que sempre han sigut

històricament les terres de l’Ebre, si em demaneu quines

impressions trec de la meva primera visita al massís dels Ports,

què us podré dir? Doncs és una idea que em ronda pel cap, però em fa

l’efecte que Els Ports i la primavera fan molt bona parella…           

Als Ports de Castelló hi ha una molt variada vegetació de tipus

mediterrani i la humitat que arrib a del mar els permet fins i tot presumir

d’una certa exuberància, però Els Ports que hem vist son el regne del

pi, i en menor mesura de l’alzina, i és amb el fil d’aquests verds

solemnes, potser massa formals, que el Massís es fa confeccionar el

Els Ports
Text: Miguel Ángel Morancho

Foto: Toni Gómez
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Ports de Besseit

vestit que li cobreix el cos tot l’any, com el

formós vestit que l’Escarlata O’Hara llueix

desprès de la Guerra de Secessió, i amb què

es vol donar uns aires de grandesa i de gran

senyoria. Però quan la primavera treu la seva

paleta de colors, la paleta completa amb tota

la gamma, i es posa a la feina, no hi ha res

que es compari, i dóna al Massís l’aspecte

juvenil i entremaliat que no buscava, que no

esperava: li omple el vestit de tot de petites

perles de mil colors escampades per la seva

franel•la, blaves, grogues, roses, campanetes

blanques que pengen de tiges cofoies i que

son el reflex a la terra dels estels de la nit. La

primavera adorna el vestit del Massís i el

perfuma, l’omple de fragàncies de romaní al

llarg de les costures daurades que anem

recorrent pesadament amb les motxilles,

l’omple de fragàncies de farigola als vessants

del Tossal dels Tres Reis, dels perfums

aromàtics de mil herbes que aixequen de terra

les nostres botes si sortim del camí. La

primavera empolsima el rostre del Massís

amb els núvols de pol•len que ocasionalment

aixequem al nostre pas i el deixa a punt com

per a una gran cerimònia.

I una cerimònia que marca el nostre petit

viatge a través dels Ports té lloc al Salt de

Robert, allà davant nostre, a la dreta del camí

que puja s’aixeca una paret imponent d’unes

desenes de metres, ataronjada i que verdeja

amb la humitat de la molsa que s’hi enganxa.

Com que anem escassos de pluja avui només

hi cau una fina cortina de fils d’aigua que

juguen amb la llum del sol tot lliscant paret

avall, i que donen un bany de plata tèbia als

nostres cossos acalorats. Allà, al Salt de

Robert, decidim fer una petita variació sobre

l’itinerari previst, el millor motiu per fer-ho es

poder accedir, més amunt, a través d’un

corriol mig amagat que deixa el camí, a un

espai buit excavat a la roca, una balma que

recorre a mode de galeria un ample tram

d’una de les grans parets del relleu del

Massís. Allà dinem el primer dia i des d’allà

contemplem en tota la seva extensió la tela

verda del vestit mat que s’oposa al blau

assolellat del cel i a la magnificència dels

Ports.

El relleu del Massís dels Ports és el deliri d’un

arquitecte diví una nit de febrada. Allà les

línies no descansen mai i dibuixen una terra

trencada: baixen a plom, remunten de cop cap

al cel uns centenars de metres, es trenquen,

fan angle, es retorcen… la pedra calcària i els

segles d’erosió hi han fet un paisatge de

cingleres, penyals i barrancs impressionant i

capritxós. El primer dia es fa llarg per la forta

pujada i per la calor excessiva, el cel és net

com un cristall blau, i la nit al Refugi de la Font

Ferrera es torna tèbia i acollidora. El guarda

del refugi, un paio molt trempat que ha anat

d’expedició al K2, ens explica anècdotes del

Nepal i del Tibet.

El segon dia ens adrecem cap al Tossal del

Tres Reis. És un cim que no té gaire

presència ni dificultat, però és un indret molt

emblemàtic, perquè separa els tres regnes

històrics d’Aragó, València i Catalunya. Allà

diu la llegenda que s’hi reunien els seus tres

sobirans per tractar assumptes d’Estat sense

haver de deixar cap d’ells el seu territori; ja se

sap que a l’Edat Mitjana, una mica com avui,

ningú no es podia refiar de ningú. També hi ha

qui gosa dir que allà dalt era un indret apreciat

per les bruixes per a les seves reunions i

aquelarres, es possible… potser per la

varietat d’herbes que s’hi troben, amb què

poder fabricar els beuratges.

De baixada del Tossal fem l’aperitiu a Fredes

com uns turistes «domingueros» qualsevol.

Fredes són quatres cases de pedra i una

petita església estirades a una banda de

l’única plana que hem trobat des de la sortida.

El Massís dels Ports és una terra de frontera,

i la seva terra, com la seva gent, és una mica

d’aquí i una mica d’allà, una mica de tot arreu.

«Es com si la cullera d’un gelater hagués

pujat per agafar la bola de gelat i hagués

deixat al seu recorregut, de baix cap a dalt, un

forat pregon i fosc de parets de taronja, torró i

xocolata». Amb aquesta observació al Portell

de l’Infern em quedo per millor descriure la llar

d’una colònia de voltors força nombrosa. N’hi

de grans i de petits, tots majestuosos quan

llisquen pel cel. Ells, també amb el seu

plomatge de taronja i xocolata, troben allà la

seguretat de la seva existència, de les parets

estant o amb els seus vols dominen el canyó

que es va obrint i va fent corba cap a les

aigües maragdes del Pantà d’Ulldecona, punt

inicial i final del nostre viatge.

Gràcies a tots els meus companys de marxa

per la seva companyia, amb molts dels quals

ja hem fet un munt de quilòmetres plegats. I

gràcies al Toni i al David per fer-nos de

«presentadors» d’aquesta bellesa amagada, i

perquè el Massís és, a més a més, al menys

per a mi, un laberint de camins indesxifrable

que ells aconsegueixen desfilar.
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Excursió per la 
Serra de Finestres
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Text: David Buils

E
l 10 de juny ens vam reunir 21

persones per fer una excursió per la

Garrotxa. Sortirem del poble de

Santa Pau, voltant el volcà d’en Simón cap al

sud per la banda est. Aquest primer tram ens

porta per una pista asfaltada que ja ens

permet unes bones vistes de la Serra de

Finestres al davant.

Ens submergim a les fagedes que ens

envolten per un tram de pista que deixem

aviat, per remuntar per can Barrada, on

veiem unes vaques pasturant, fins arribar a

un caminet que va seguint la carena mentre

baixa i puja (mes d’això últim). Trobem

maduixes en algun punt ombrívol del camí.

Tot i que l’ombra de les fagedes ens

acompanya la major part de la pujada, també

ho fa la xafogor, que ens fa suar de valent.

Poc abans d’arribar als Prats de més amunt

on esmorzarem, passem el grau de l’escaler,

un tram de roca que té els graons excavats i

que no presenta cap dificultat. A aquesta

alçada de la carena planegem un tram no

gaire llarg de camí al sol.

Girem al nord i tornem a pujar una estona fins

al coll que separa el Faig Rodó del Puig

Sallança. Ens desviem cap al Faig Rodó uns

cinc minuts per veure un parell de faigs

monumentals que creixen a prop del cim. Un

cop tornats al coll el Puig Sallança és a tocar,

i en pocs minuts ens hi trobem. El cim dóna a

un penya-segat que ens regala unes

fabuloses vistes cap a l’est que ens permet

untanyam
mig veure el santuari de Finestres, a on

ens dirigim. Després de la foto de cim,

comencem a baixar enmig de la boscúria

cap al forat de l’ovella, un pas de

vessant, un trencament a la paret de

pedra que forma la cresta que deixa un

pas força ample entre els camins del

nord i del sud de la cresta. Poc després

remuntem fins al santuari, que només

veiem per l’exterior que presenta un bon

aspecte de conservació. Decidim visitar

el Castell de Finestres, que segons el

mapa s’aixeca al promontori que hi ha a

l’est del santuari.

El camí comença pujant per unes roques

que hi ha a l’est del pati de dalt, després

es tracta de seguir un camí marcat en

vermell i que, seguint un camí

espectacular i amb escales que devien

pertànyer al Castell, ens porta fins el cim,

on les vistes en totes direccions es

amplíssima, i que ens permet veure el

santuari des d’un punt de vista nou. Del

Castell ni rastre fins que baixem una

mica del cim, i podem veure que a part

de les escales que menen fins al cim,

l’únic vestigi que queda del Castell es la

base d’una torre quadrada que encara

conserva 3 o 4 metres d’alçada.

Des d’aquí tot el camí de tornada serà

pràcticament baixada. Baixem pel sot de

la Salgueda baixant al torrent que no

porta aigua, arribem a una pista que,

després de remuntar cap al coll de Can

Gordi, ens menarà a Santa Pau, on fem

una pausa al bar abans de tornar a

agafar el cotxe per tornar a Santa

Coloma.

Puig Sallança Foto: Toni Gómez

Guardons de l’Esport colomenc 2012

Dijous 14 de juny, el teatre Sagarra es va omplir d’esportistes en

motiu del lliurament dels guardons de l’esport colomenc. L’objectiu

és el foment i la participació de l’esport local alhora que es posa en

valor la tenacitat, l’esforç, el treball en equip o l’esperit de superació.

Enguany es va fer una menció especial per la difusió i la imatge de

la ciutat a l’expedició del CEP al cim del Muztagh-Ata de 7.546

metres, que va ser coronat pel Pedro Alcaraz, l’Adrià Deu, en Pitu

Costa i en César Armengod.
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Travessa d’esquí 
per la Vall d’Aran.

untanyam

P
els voltants de novembre passat

semblava que començava una bona

temporada d’esquí; unes bones

nevades van deixar un bons gruixos de neu,

sobretot al Pirineu Oriental, però com he dit,

només va ser un petit miratge. Sobre la

Cerdanya pràcticament no hi va nevar,

després l’onada de fred i la manca de

precipitacions del mes de febrer va deixar les

muntanyes del Pirineu com un vidre, poca

neu i tot glaçat. Ja semblava tot perdut, quan

a mitjans de març va aparèixer la tant

desitjada pluja a tot Catalunya, i amb ella

nevades generalitzades i abundoses a tot el

Pirineu. Bé, ja s’acostava la Setmana Santa, i

uns mesos abans havíem parlat amb el Joan i la

Lucia de fer alguna travessa amb esquís, sense

concretar llocs: Vanoisse, Vall d’Aran… diferents

idees, propostes de bars, etcètera, en definitiva

ganes de sortir a gaudir de la neu.

Finalment ens vam decantar per anar a la Vall

d’Aran. Uns bons gruixos de neu, la relativa

proximitat a Santa Coloma, però sobretot una

meteorologia no massa clara per aquests

dies, ens van fer decantar per aquesta opció.

Vam començar el dissabte 31 de març, el

Joan, la Lucia, el Berna i jo, que sóc la

Carme.

1r dia: Deixem un cotxe a la Vall d’Aiguamog,

molt a prop de la presa, després de passar

pels Banhs de Tredòs continuem per la  pista,

fins arribar a una marcada corba, on un petit

torrent ens portarà fins al refugi de Colomers.

2n dia: Sortim del refugi de Colomers en

direcció cap al Port de Caldes, després fem el

Text i foto: Carme Cama

primer descens (el millor de tota la travessa),

fins a l’estany de Mangades. En aquest punt

tornem a posar les pells, voregem l’estany de

Monges i enfilem les pales de neu cap al

Montardo. El Berna i jo estem rebentats, fa un

sol de justícia i pràcticament no hem esquiat

en tota la temporada, ens quedem a sota el

coll, a descansar. El Joan i la Lucia fan el cim.

Quan baixen, ens agrupem i ens dirigim

plegats cap al refugi de Ventosa i Calvell.

Tarda de pluja, neu i tempesta elèctrica.

3r dia: Sortim del refugi de Ventosa i ens

dirigim cap al Port de Colomers, i des d’aquí

tornem al refugi de Colomers. El descens és

molt dolent, ahir va nevar, i la neu, que s’ha

humitejat, no ens deixa esquiar bé. Amb

nosaltres han vingut dos nois que volien fer

una altra història, però donat que la meteo no

pinta massa bé per la resta de setmana, han

decidit tornar a Colomers amb nosaltres.

4t dia: La previsió per avui és molt dolenta,

fins i tot el baròmetre del Joan ha canviat

significativament d’alçada (30 m), ja estàvem

resignats a baixar per Tredòs. La zona est i la

Vall que hi ha sota el llac presenta una grans

clars, la resta està ben tapat, li vam preguntar

al guarda pel tema meteo, i ens va contestar:

«farà com ahir, fins migdia s’aguantarà». No

ens ho pensem dues vegades, preparem tot

el material per continuar la travessa, posem

pells, arva, agafem aigua… i sense perdre

temps ens dirigim cap al coll de Ratera. Poc

abans d’arribar al coll trobem unes pales de

neu ben dretes on el Joan s’encarrega d’obrir

traça, ahir hi van caure uns 20 cm de neu i es

fa pesadet. En arribar al coll, ràpidament

traiem les pells i ens preparem per iniciar el

descens, hi ha boira i s’està movent

ràpidament, la visibilitat es redueix, s’està

tapant i no podem perdre temps. Aprofitem

una petita clariana de visibilitat i iniciem el

descens, en fila, seguint la traça del Joan, que

obre camí. Quan arribem al refugi de

Saboredo fem una paradeta, pica pica,

hidratació i el Berna fa el cigarret que no ha

pogut fer al coll. Després continuem baixant

per unes pales, i finalment per la pista que

recorre la llarga Vall de Ruda fins arribar al

cotxe.

Cartografia:

ß Vall d’Aran, ed. Alpina, escala 1:40.000

ß Carros de foc. Ed. Alpina, escala 1:25.000
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Ja quasi no queden llaunes al bòtil de les begudes.

Poso la mà dins i agafo una cervesa. S’agraeix

desprès de la caminada. La Carme ja està recollint el

taulell i repartint les últimes pastes als pocs que

quedem. El poliesportiu de Tiana ja és buit, només

queda un autocar que espera els darrers participants i

controls per tornar a Santa Coloma.

La cursa d’aquest any ha recorregut terres de Tiana. La

sortida ha estat al camp municipal d’aquesta població,

en un racó on hi ha una petita i jove pineda que

embolcalla una font. Primer hem sortit els controls i,

com sempre, hem hagut d’afanyar-nos degut a que els

primers participants, delerosos perquè no els atrapi la

parella del darrere, surten embalats, i a més a més

comencem amb una forta pendent fins arribar al

monument als morts pel còlera, on hi ha el primer

control. Arribem a la pista per on passa el GR-92 i

agafem un corriol paral•lel que hem de marcar amb

cinta fins arribar a la pista. Veiem darrere la primera

parella i accelerem el pas. Arribem a la cadena i notem

l’alè dels participants al clatell. Em faig un fart de tallar

cinta perquè els meus companys marquin el camí.

Trobem la cruïlla on la pista es divideix en dos, una que

segueix la vessant del Maresme i l’altre, que agafem

nosaltres, que tira pel Vallès. Ja queda poc per arribar

al petit pla on hi ha una antiga casa en runes, i els

participants trobaran el control on s’esmorza. A partir

d’aquí podem anar més tranquils i gaudir del paisatge

més verd i frondós de la part obaga (llàstima que el dia

no acompanya i no es pot veure el pla del Vallès i

Montserrat al fons). Deixem el següent control a la

cruïlla que va cap a la font del ferro i seguim la pista per

una forta pujada fins arribar a la carena on hi ha el Turó

de Galzeran amb la seva Torre de Vigia. Deixem la

Cristina i la Montse de control i baixem entre les vinyes

fins trobar el GR altre cop. El creuem i seguim per una

forta pendent en la meitat de la

qual hi ha el nostre control.

M’apropo fins l’últim control abans

de l’arribada, que és l’Ermita de

l’alegria, per acabar de marcar el

camí. Allà trobo en Rafel i

ràpidament pujo cap el control,

perquè he deixat en Pere sol i

s’acosten els participants.

L’Ermita de l’alegria és una

esglesiola als afores de Tiana,

envoltada de vinyes que, junt amb

la rectoria i el petit cementiri,

formen un conjunt arquitectònic

encantador. 

La Cursa ja s’ha acabat, i ara cal

donar les gràcies a totes les

persones que han col•laborat a

organitzar-la i que cada any fan

possible aquest esdeveniment, i

als participants, agrair-los la

participació i fins l’any que ve. 

untanyam
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Presentació del llibre Les Oliveres, 
sabor a barrio d’en Ferran Saro

P
els voltants de Sant Jordi

d’enguany, Edicions Fòrum-

Grama ha editat un nou llibre

que ens parla d’una dècada en la vida

d’un petit barri de la ciutat. No és

només un exercici de memòria

històrica de Les Oliveres… ens parla

també de participació en la lluita per la

democràcia a Santa Coloma i a

Catalunya, de les comunitats

cristianes, de l’important paper de les

dones i la lluita feminista, d’organització

i d’organitzacions, del paper de les

revistes dels barris i de Grama, de

l’escola Lluís Millet i del nou moviment

educatiu, de la transició a la

democràcia, d’unitat i solidaritat… en

definitiva, de valors que van convertir

una utopia en realitat. Tot això en 180

pàgines, on també hi trobem espai

perquè alguns dels seus protagonistes

ens expliquin, ells i elles, com van viure

aquells anys decisius.

La secció de Cultura del CEP no podia

restar aliena a la difusió del llibre, i el

passat 24 de maig vàrem fer-ne una

presentació, que s’afegia a les de Les

Oliveres i la Biblioteca de Singuerlín.

Tot i això, la sala d’actes també es va

omplir en aquesta ocasió, una dada

que ens demostrà l’interès que

despertava el llibre. Més tard, l’autor

ens explicaria que l’edició estava ja

pràcticament exhaurida.

L’acte va estar presentat per en Ferran

López com a membre del grup de

Cultura del CEP, i alhora veí del barri

de Les Oliveres en la dècada dels 70.

Després en Ferran Saro ens explicà les

raons que el varen portar a escriure

aquesta etapa de la lluita victoriosa

d’un barri per la seva dignitat, farcida

d’històries col·lectives i personals, i

amanida amb una projecció de

fotografies que comparaven l’inici del

barri amb l’actualitat. Una visió

subjectiva, però didàctica demostració

del valor de la utopia i les potencialitats

de la unitat d’acció i la fermesa en la

solidaritat veïnal.

Finalment, l’Alexandra Sevilla, correctora

del llibre, ens va saber transmetre

l’entusiasme d’una jove —que com a tal no

va viure la dècada 70/80— davant una

història que la va emocionar, i en la que s’hi

va implicar fins al punt d’oferir-se a treballar

per a una hipotètica reedició del llibre en

català.

Celebrem iniciatives com la d’en Ferran

Saro, que ens permeten visibilitzar una part

de la història recent de Santa Coloma. Com

ell mateix ens explica, tard o d’hora algú

havia d’escriure un llibre sobre aquest

barri… I celebraríem que d’altres

protagonistes s’animessin a escriure sobre

els seus respectius barris, ja que tots ells

han fet de la nostra ciutat el que ara és: una

ciutat heterogènia, oberta, solidària, i de la

qual ens sentim orgullosos. La memòria

històrica d’un poble es projecta amb petites

històries com aquesta, que permeten que

les noves generacions puguin fer seves.

El llibre es amè, de fàcil lectura. Pels que no

heu arribat a temps de comprar-lo, s’està

treballant per penjar-lo a la pàgina web de

Fòrum-Grama. Tot i que, segons l’autor, el

seu recorregut s’ha completat abastament,

s’estudiarà la viabilitat d’una nova edició

corregida i traduïda al català.

Des d’aquí volem donar constància de

l’esforç i la dedicació d’editors locals com

Fòrum-Grama, l’editora d’aquest llibre, que

amb llurs publicacions —gairebé sempre

deficitàries— fan possible que Santa

Coloma sigui visible arreu en tots els camps

de la producció literària. 

Text: Ferran López

Foto: Marga Vallverdú

ulturac
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Text: Miquel Lacasta

Debats 2012
El canvi d’època: res no serà com era

E
l cicle de Debats 2012, organitzats conjuntament per

cinc entitats culturals de Santa Coloma, enguany té

per títol El canvi d’època.

Al primer, del passat 10 de maig a la Biblioteca Central, el

conferenciant convidat ha estat en Josep Ramoneda,

periodista, filòsof i gestor-activista cultural, i fins fa pocs

mesos director del Centre de Cultura Contemporània de

Barcelona.

Desprès de la lectura de la diagnosi, producte d’una trobada

prèvia entre diverses persones de la ciutat, en Ramoneda va

fer un repàs d’alguns dels aspectes que ell considera que

configuren el canvi d’època i les seves conseqüències. 

Pel que fa als aspectes polítics, va defensar amb

contundència que l’objectiu central de la democràcia és la

lluita per la justícia social. Estem en un moment en què la

democràcia es veu fortament amenaçada per la manca de

poder de la política sobre les grans decisions.

Considerà preocupant l’evolució autoritària que sofreixen els

antics països comunistes, com l’antiga URSS i la Xina, però

també la crisi democràtica a les societat occidentals. La

construcció d’una Europa democràtica és, per en Ramoneda,

la sortida necessària a l’actual crisi institucional i política.

Les grans possibilitats que donen els usos tecnològics i els

grans canvis en la recerca biomèdica i reproductiva

configuraran, segons Ramoneda,  modificacions importants

en els comportaments socials i el valors que els sustenten.

En aquest sentit, va fer esment dels canvis que es produiran

amb els nous rols de les dones en la societat i les noves

concepcions de les relacions familiars.

La comunicació, les tecnologies, els canvis pel que fa al

treball i les noves relacions que es configuraran, també van

ser objecte de la conferència.

A la tardor continua el Cicle de Debats amb dos

conferenciants més, per tractar el primer sobre els canvis en

l’acció política i el segon sobre els nous valors de la

ciutadania del segle XXI. N’estarem pendents.

Foto: Marga Vallverdú 

Caritas
Text: Conxita Gillué

E
l passat 19 d'abril, al CEP, la treballadora social Maria

Robert ens va fer una xerrada informativa sobre la feina

imprescindible que Caritas fa a Santa Coloma i arreu del

país, i que caldria que es conegués més.

En termes generals, atén a famílies que no tenen cobertes les

necessitats bàsiques amb l’aportació d'aliments, els dóna suport

econòmic i fa de mitjancera per evitar el desallotjament de

l’habitatge quan no es poden pagar les hipoteques, buscant acords

amb les entitats financeres.

A Santa Coloma té la casa d'acollida «Alosa», on s'atén a mares

amb fills petits, ajudant-les a cuidar la higiene i alimentació, i donant

habitatge a les mares soles.

El «Centre d'acollida Rialles» dóna suport a infants, adolescents i

joves que es troben en moments delicats de la vida.

Acompanya gent gran que es troba sola, ajuda a integrar immigrants

i en general busca solucions perquè les persones es puguin valdre

soles i siguin autosuficients.

but115a:but82.qxd  16/07/2012  10:27  Página 10



C
ap mitjans del segle XIX el

senyor Louis Moritz, que

procedia de l’Alsàcia, s’establí

a Barcelona i endegà en uns terrenys de

l’incipient eixample la fàbrica de cervesa

que batejà amb el seu cognom i que

ara, després de més de 150 anys, els

seus rebesnéts han reconvertit en un

espai de memòria i modernitat,

encarregant al reconegut arquitecte

Jean Nouvel el projecte que ja s’ha fet

realitat i que una colla del Grup de

Cultura vam voler anar a descobrir el

matí del diumenge 28 d’abril.

Un cop reunits al davant de l’edifici i

desprès d’haver-ne contemplat la

façana que toca a la Ronda de Sant

Antoni, ens hi vam endinsar,

acompanyats d’una guia  de la casa,

que ens va anar explicant la història i

peculiaritats dels diversos espais que

amb una imaginativa combinació de

llums —naturals i artificials— exposen

antics elements utilitzats en la clàssica

elaboració de la beguda, com ara

alambins i dipòsits que destaquen per

l’aspecte de les superfícies, amb aquell

to de coure que les revesteix d’una

noblesa que els actuals tancs d’acer

inoxidable, tot i la seva polidesa, no

aconsegueixen reflectir. 

Ens desplacem a diferents nivells per

escales i antics passadissos de treball, i

entre pilars i parets de maons vermells,

voltes catalanes i columnes de ferro

11
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Matinal cervesera

Text: Joan Llagostera

colat ens imaginem el tràfec que hi devia

haver en altres temps, quan la fàbrica es

trobava en plena activitat, alhora que

ens anem fent càrrec de les noves

utilitzacions que es vol donar a cada

espai: trobades de feina, de família o

d’amics, restaurant, exposicions,

etcètera. Algunes ja funcionen, com el

bar, amb una barra d’estany de gran

llargada i taules situades amb vistes als

patis annexos, ambientats amb la verdor

de les cuidades plantes que conviden a

fer el tast i assaborir alguna de les tapes

que serveixen amb qualitat i eficiència,

acompanyades, com pertoca, de la

cervesa fresca sense pasteuritzar,

especialment elaborada amb flors de

llúpol i aigua del Montseny, per ser

servida al propi local.

Val a dir que l’envasat de la producció

inclou el català en l’etiquetatge i que

l’empresa pugna per aconseguir fer-ho

només en català.

Una agradable experiència, per tornar-hi

i recomanar a qui no l’hagi viscuda.

Foto: Carles Solés

Foto: Carles Solés 
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atronat pro Aplecp

Text: Joan Llagostera, en nom del Patronat Pro-Aplec i Amics de la Sardana

Sardanes, acabem la temporada 
i mirem enllà

L
a Principal de la Bisbal i la

Jovenívola de Sabadell, afegint-

s’hi a la tarda la cobla Sabadell,

van escampar per can Sisteré les notes

de les sardanes que amb títols

evocadors de la natura havíem triat per

omplir el programa del 58è Aplec, que va

ser prou concorregut, també amb

presència de balladors vinguts de fora de

Santa Coloma, tot i que no en van ser

tants com en altres edicions, segurament

per coincidir amb la segona Pasqua i el

fet de tenir lloc, per primera vegada en

aquesta mateixa data, l’Aplec de la

Sagrada Família a Barcelona

(coincidència que no s’hagués produït

d’haver-se respectat les normes que la

pròpia Federació té establertes

precisament per evitar situacions

d’aquest tipus i que se’ns han imposat a

nosaltres en anteriors ocasions en les

que havíem sol•licitat el canvi del darrer

diumenge de maig per un altre dia que,

per diverses circumstàncies, ens

semblava més adient).

Amb molt bona acollida es van vendre els

números per a la rifa de les

col·laboracions rebudes de botigues i

establiments de la ciutat, que tant

agraïm, i que es van anar sortejant

durant tota la diada, com també volem

agrair la visita de les autoritats

municipals, que amb la seva presència

ens van manifestar el seu reconeixement

envers la dansa nacional de Catalunya.

En consonància amb el tema de la natura

escollit com a nucli de la programació, a

la tarda es va retre un senzill homenatge

als Bruixots del Torrent, en les persones

de l’Alfons Martínez, en Rafel Trias i en

Jaume Colomer com a representants

d’aquest col•lectiu que enguany celebra

els 25 anys de l’inici de la reforestació.

Una activitat extraordinària que hem dut

a terme posteriorment, ha estat la

participació a les jornades en honor de la

gent gran, presentant a la Residència

d’avis Ramon Berenguer l’exhibició d’una

colla formada per persones voluntàries

del nostre entorn que van oferir als

assistents una mostra del que és i de

com es balla la sardana, que fins va

animar alguna àvia a puntejar

emocionada.

El diumenge 17 de juny, dia internacional

de la sardana, el jardí de l’Auditori de can

Roig i Torres ha estat un cop més el lloc

de trobada per homenatjar els socis i

sòcies i desitjar-los un bon estiu, ballant

amb el so de la cobla Sabadell i

assaborint un tallet de la recuperada

coca del forn Padró i un glopet de vi dolç.

En el transcurs d’aquesta audició es va

comentar que per part de la junta del

Patronat i Amics, estem buscant

fórmules per fer front a la crisi econòmica

que ens afecta i poder continuar amb les

audicions i altres activitats que al llarg de

l’any ens complau organitzar i que

contribueixen al manteniment no només

de la sardana, sinó també a l’enfortiment

dels llaços d’amistat entre nosaltres. És

per això que ens agradaria que després

d’aquest parèntesi estiuenc, tothom que

se senti compromès en aquesta lluita es

posi en contacte amb nosaltres per

assabentar-se de les propostes que els

podem presentar i per exposar-nos els

seus suggeriments que, amb tota

seguretat, seran ben rebuts i apreciats.

Per tancar el curs, el diumenge 1 de juliol

haurem viatjat a Montblanc per assistir a

l’Aplec d’aqueixa localitat tarragonina i

passar un dia d’esbarjo i companyonia

en el magnífic escenari que se’ns

ofereix. 

Que tingueu un bon estiu i esperem

retrobar-nos el dilluns de Festa Major a

Can Sisteré amb el tret de sortida de la

nova temporada.
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S
i parléssim amb paraules del món

casteller, diríem que la nostra

AULA ha acabat la novena

temporada havent «aixecat» una bona

colla de magnífics castells, i molt variats:

conferències, tallers, música, viatges,

caminades…

El més important és que al llarg d’aquests

nou anys, els professors-anxanetes han

«fet l’aleta» als castells més potents, les

282 conferències impartides al museu de

la Torre Balldovina. Un gruix de cultura

que ens ha amarat, als alumnes

assistents, i que ens ha fet més

encuriosits, més crítics, més oberts de

ment, més persones. I que ha creat uns

càlids lligams d’amistat i companyonia.

La resta d’activitats culturals, altres

«castells» enlairats, han potenciat la

nostra vitalitat: hem «patejat» el nostre

entorn, gaudim del cant coral, hem afinat

la percepció dels  colors, hem conegut

millor la nostra terra, entenem més la

novel·la i el cinema, hem conegut nous

espais geogràfics…

Tot plegat molt d’agrair,  necessari i oportú

en aquestes alçades de  les nostres vides.

I aquesta història continua, ha de

continuar i millorar. I segur que  hi tindran

molt a dir, i a fer, els/les que són al voltant

de la ratlla dels seixanta. Personalment

els demano que hi participin. Estic

convençut que s’hi trobaran bé, en la

història de l’AULA. 

Al nostre CEP hi ha infants d’ulls desperts,

joves arriscats, persones madures amb

empenta… i també gent gran amb un

polsim d’utopia, que fem els nostres,

especials, «castells».

D
arrerament el Grup de

Teatre de l’Aula havíem

presentat obretes més

aviat senzilles i divertides, però el

passat 3 de maig ens vam atrevir a

interpretar una adaptació per a la

lectura dramatitzada del poema en

tres actes El Cafè de la Marina, de

Josep M. de Sagarra.

La nostra intenció era veure si

seriem capaços de transmetre, a qui

vingués a escoltar-nos, els

sentiments i les emocions que cada

personatge viu dintre seu i que al

llarg de la trama va expressant fins

arribar a un final aparentment feliç,

però que ens fa pensar que, per

sobre de tot, el Cafè sempre serà el

Cafè… i en l’ànima dels qui s’hi

troben seguiran barrejant-se les

enveges, l’afany de poder i de

diners, els desficis d’amor, les

frustracions del desengany, la

xafarderia… si fa o no fa com

succeeix al teatre de la vida d’aquest

gran Cafè que és el món.

Si vam aconseguir mínimament

aquest propòsit, com els

aplaudiments i alguns comentaris

que ens van arribar ens ho poden fer

creure, ens en sentim satisfets i

il·lusionats per poder continuar el

proper curs amb noves actuacions, i

per això demanem que tothom que

estigui interessat a formar part del

nostre grup ens ho digui, de manera

que puguem ampliar el planter i no

ens haguem de veure tan limitats, a

l’hora d’escollir les obres, pel

nombre de papers a repartir o pel

sexe dels mateixos, que ja s’ha vist

com en moltes ocasions més d’una

dona s’ha hagut de guarnir amb

atributs d’home, que és el que més

escasseja en aquesta activitat, val a

dir, en honor de les dones, que com

en tantes altres.

ulaa
Hem acabat el
novè curs!

Text: Robert Cama

El grup de teatre de l’Aula llegeix

El cafè de la Marina
Text: Joan Llagostera
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Conferenciant: Assumpta Montellà. 
Historiadora i investigadora

Colònies tèxtils al voltant 
del Llobregat

L
’origen de les colònies tèxtils, i la

necessitat d’anar “riu amunt” es pot

situar a partir del 1714. Els catalans

quedàrem “estabornits” per la derrota, però a

l’endemà “vam aixecar persiana i... a

treballat!”

Ens vam emmirallar amb Europa,

especialment amb Anglaterra, on ja s’havia

iniciat la Revolució Industrial. . . Catalunya no

tenia nio carbó, ni cotó... ni reis, ni

autogovern. Ha havia, però, una burgesia,

que entroncava amb els gremis medievals, i

amb una bona economia, basada en la

producció del vi i del suro. Van fer petites

inversions en unes primeres fàbriques, que

van augmentar en nombre

durant el s.XVIII, que es

situaren sobretot a prop del

port de Barcelona, a Terrassa

i Sabadell. Hi havia els

problemes de l’escassetat de

matèria prima (carbó) i la

feblesa del mercat espanyol.

Però s’havia creat un nou

model d’economia.

A Suïssa s’emprava l’energia

hidràulica, aprofitant els seus

abundants salts d’aigua. I com que a la zona

metropolitana de Barcelona hi havia molts

obrers, amb les conseqüents reivindicacions,

els empresaris pensaren noves alternatives.

La fàbrica anà a buscar l’aigua al Llobregat i

al Ter. Els industrials cotoners catalans

aprofitaren dues noves lleis borbòniques; la

de nous repoblaments (amb impostos més

baixos i la de l’”aigua” (una font d’energia

abundant, neta i gratuïta). Entre Berga i

Manresa, en 20 kms. del riu Llobregat (el

més “treballador” del món), hi havia 18

colònies tèxtils.

Qui eren aquells industrials? Unes poques

famílies, els Muntada, els Batlló, els Serra...,

un món endogàmic. I que faran molts diners.

Tenien bons telers (entre ells la

“Bergadana”), una mà d’obra barata

(pagesos que buscaven seguretat de feina),

aigua en abundància i els impostos més

baixos. Fan com una mena de ”pacte social”

amb els treballadors. On viuran aquests? En

pisos al costat al costat de la mateixa fàbrica,

començaren reivindicacions socials i

s’acomiadaren molts obrers. O bé

acceptaven la pau social dels amos o la

misèria. A partir del 1890 s’acabà la

conflictivitat social, L’amo manarà en tot, però

sempre amb un tracte paternalista. El mateix

corrent cultural de la Renaixença (amb els

Puig i Cadafalch, Gaudí, Domènech i

Muntaner...) serà aprofitat per “endolcir”

aquesta relació tan exigent.

En els primers temps, només els homes

treballaven a la fàbrica, els telers

necessitaven de la seva força.

Però quan es modernitzaren i van ser més

fàcils de portar, canvià la mà d’obra

masculina per la femenina.

Fàbriques sense higiene, molta pols i sorolls

i jornades laborals de 13 i 14 hores. S’hi

posaren també guarderia i escola. I un

economat on s’hi podia comprar de “fiat”.

Prestacions socials que hipotecaven els

treballadors. “Agafats” per l’amo, i que ho

tenien tot menys la llibertat. Un cercle tancat,

pèrfid. I a les dones encara els esperava el

treball a casa seva, el menjar, els fills. Van

entrar amb força a les colònies, van arribar a

ser un 80%. Eren més fines i efectives per

treballar amb les filadores contínues; i

cobraven la meitat. També hi havia el treball

infantil; els nens i nenes feien la feina de

“nuadors”, fer nusos als fils trencats, per tal

que no es parés la cadena de producció.

Les colònies eren tancades, físicament i

psicològica, amb famílies senceres que hi

treballaven. I amb unes classes socials molt

marcades. Pel damunt de tots hi havia l’amo,

que fins i tot tenia la casa més enlairada per

tal de “controlar”. El capellà, que era “l’ull” de

l’amo. El director, el fil directe amb l’amo en

temes laborals, una figura “fosca” en les

colònies. Els encarregats o majordoms,

l’escrivent major, la

secretària... I la dona de l’amo,

una parcel·la a part, s’havia de

“cuidar” de l’hereu.

Què va passar amb les

colònies? Amb la primera

guerra  mundial –Anglaterra hi

participà- la indústria catalana

es veié afavorida. Durant la

guerra civil espanyola es

trencà el model paternalista de

les fàbriques. Acabada la

guerra, amb moltes represàlies i el pacte del

silenci de la dictadura franquista, de nou es

posaren en marxa. Cada colònia, un poble

petit i més tancat, i les dones amb més

silenci que abans. Arriben les emigracions

murciana i andalusa. Però les fàbriques

tèxtils van perdent “pistonada”. Una alenada

“d’aire fresc” va arribar a les colònies quan

es feren presents les bicicletes, les “vespes”,

els cotxes... els treballadors/res podien sortir,

“anar més lluny”.

Als anys 70, amb la crisi del petroli es

tanquen moltes fàbriques, els que hi

treballaven, emigraran cap a la ciutat. Les

colònies tèxtils del Llobregat es fan

fonedisses; tot un món social que s’acaba.
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ida del centrev ida del centrev
Altres Puig Castellar de la
nostra terra

A
quest estiu passat, tot «fent

temps» per Cervera, vaig entrar

al seu interessant Arxiu de la

Ciutat i vaig fullejar l’Atles topogràfic de

Catalunya, editat per l’Institut Cartogràfic

de Catalunya a una escala de 1:50.000.

Per casualitat em vaig adonar que hi

havia arreu de la nostra terra molts

turons que portaven el nom de «Puig

Castellar». I jo que em creia que el

«nostre» era l’únic!

En vaig trobar setze, i en vaig anotar

algunes dades de cadascun: la comarca,

la situació aproximada prenent com a

referència els pobles o espais de

l’entorn, i l’altitud. 

Text: Robert Cama

Fotos: Arxiu CEP

1. Entre el Barcelonès i el Vallès Occidental tenim el «nostre» Puig Castellar, al Turó

del Pollo. Altitud: 303 m. 

2. Alt Empordà. Al nord de Pau, entre Palau-Saverdera i Vilajuïga. 105 m.´

3. Alt Empordà. Ben a prop del Veïnat de Dalt de Vilajuïga. Uns 110 m. 

4. Alt Empordà. Entre Massanet de Cabrenys i Darnius. Al serrat de 

Sentinella, prop del pantà de Boadella. 402 m. 

5. Anoia. Entre Santa Coloma de Queralt i Vilafranca, al Collet de la Serra. 944 m.

6. Baix Llobregat. A prop de Begues. Uns 500 m. 

7. Baix Llobregat. En una urbanització a l’oest de Sant Vicenç dels Horts. 189m. 

8. Garrotxa-Pla de l’Estany. Entre Santa Maria del Collell, Sant Miquel de 

Campmajor i Mieres. 462 m.   

9. Osona. Cap al nord, i ben a prop de Sant Pere de Lluçanès. 920 m.

10. Osona. A prop de Vidrà, cap al nord. 1.255 m.  

11. Osona. Al nord del quilòmetre 31 de la carretera de Seva a Montseny d’Amunt. 

983 m.

12. Pla de l’Estany. Entre Banyoles i Vilademuls, al sud del quilòmetre 11. 201 m. 

13. Ripollès. Cap al sud de la serra de Sant Amant, passant per Ogassa. 1.263 m. 

14. La Segarra. A Talteüll, al quilòmetre 7 de la carretera de Guissona a

Biosca. 507 m.

15. La Selva. Al vessant nord del Montnegre, a

l’altura d’Hostalric. 253 m. 

16. Vallès Oriental. Cap a l’oest de Sant Quirze de

Safaja. 837 m. 

Per si a algú li interessa, també en vaig

anotar les coordenades. Algú es decideix a

fer els «Puig Castellar» de Catalunya? 

Puig Castellar d’Espolla
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PARTICIPANTS

Obert a tots els afeccionats a la

fotografia, així com als professionals

que ho desitgin.

TEMA

Muntanya i natura en totes les seves

manifestacions. Un comitè de

recepció format per membres

qualificats del CEP determinarà

l’adequació de les obres al tema. El

seu dictamen serà inapel·lable i es

comunicarà a l’autor qualsevol

possible incidència.

FOTOGRAFIES

Fins a tres per concursant,

obtingudes per procediment químic,

analògic o digital, en blanc i negre o

en color, originals no premiades en

cap certamen ni publicades.

FORMAT

Màxim de 40 cm i mínim de 20 cm,

muntades sobre cartolina blanca o

negra de 40 x 50 cm, fent constar al

dors el títol de l’obra, nom, cognom i

l’adreça i telèfon de l’autor.

DRETS D’INSCRIPCIÓ

Gratuïts.

TRAMESA D’OBRES

Per correu al CEP (secció de

Fotografia)

C. de Sant Josep, 20

08922 Santa Coloma de Gramenet

Lliures de despeses i ben

embalades. També es poden lliurar

personalment a secretaria, de dilluns

a dijous, de set a nou del vespre,

abans del 18 d’octubre de 2012.

VEREDICTE

Serà públic, i tindrà lloc el dissabte

20 d’octubre a les 8 del vespre al

local social del CEP. El jurat estarà

format per tres persones vinculades

al món de la fotografia, i el seu

veredicte serà inapel•lable.

PREMIS

Es premiaran les tres fotografies

escollides pel jurat, amb:

1r premi: trofeu i 200 euros

2n premi: trofeu i 150 euros

3r premi: trofeu i 100 euros

A més dels tres premis, es

concediran 7 accèssits a 7

fotografies que destaquin per la seva

qualitat, originalitat, espontaneïtat o

per la dificultat d’obtenció en l’àmbit

dels temes enunciats: Muntanya i

Natura. 

Les obres corresponents als tres

primers premis quedaran en

propietat del CEP, que es reserva el

dret de publicar-les al seu Butlletí

amb l’únic compromís de fer

referència al títol i al nom de l’autor.

INAUGURACIÓ I LLIURAMENT

DE PREMIS

El dia 27 d’octubre a les 9 del

vespre, al local del CEP.

Les obres estaran exposades des

del 27 d’octubre fins el 15 de

novembre, de 7 a 9 del vespre en

horari d’oficina.

NOTA

La participació al IXè concurs de

fotografia “Pere Alsina” significa la

total acceptació d’aquestes bases.

Finalitzat el període d'exposició de

les obres, romandran a la seu social

de l'entitat, i seran retornades a

sol·licitud dels participants.

La Junta del CEP es reserva el dret

de modificar totalment o parcialment

aquestes bases. 

Només es lliurarà un premi per

concursant. 

ida del Centrev
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rup infantilg

Aquest últim trimestre de primavera i estiu el vam
començar fent una activitat molt trepidant: una
visita al Bosc Vertical el 14 d’abril. És un circuït en el

que et sents com un mico o una mona, ja que vas a molts
metres d’alçada de terra sobre els arbres, lligat amb les
cordes i assegurat per l’arnés, baixant per tirolines o fent
funambulisme. Superar el vertigen és una experiència molt
excitant. A l’abril també vam participar a la Marxa de
Regularitat del CEP, en la que algun de nosaltres sempre
queda en una bona posició.
Al maig vam participar en la gran Esplaiada. El 19 de maig vam
pujar al costerut castell de Montsoriu… tot i la forta pujada
el vam conquerir! Prop del castell hi ha el pintoresc poblet de
Breda, on algunes de les nostres noies van visitar els espais
on es va enregistrar la sèrie televisiva Ventdelplà. L’últim cap
de setmana de maig el grup de joves vam fer una sortida molt
divertida de dos dies.
Al juny vam anar a fer una singular gimcana pels voltants del
monestir de Sant Jeroni, on vam acabar ben xops. L’última
sortida va ser a la platja de Montgat, el dissabte 16 de juny,
on els més grans van arribar en bicicleta des de Santa
Coloma, baixant el riu i resseguint la costa.
L’activitat de final de curs han estat les colònies, que hem
fet entre el 25 de juny i el 8 de juliol. Hem anat al Rourell,
a la vall d’en Bas, La Garrotxa… Els més grans 15 dies i els
altres 10 dies. Al proper butlletí us n’ampliarem la
informació. Bon estiu!

but115a:but82.qxd  16/07/2012  10:28  Página 18



19

E
l Cine Principal, que tothom en deia «cine de

baix» era situat a l’Avinguda de la Generalitat,

enfront de la Plaça Manelic. Es va estrenar l’any

1924, però d’aquesta època se’n sap ben poc. Més que

cinema, durant uns anys va ser sala d’actes polítics i la

seu d’Esquerra Republicana. L’únic que recordo, en

plena Guerra Civil, va ser una actuació coral on varem

actuar els menuts alumnes del col·legi Manent. 

El local era propietat de Llorenç Torrado, i al costat hi

tenia una serradora i venda de fustes, amb un llarg pati

paral·lel a la sala de cinema que

oferia la sortida d’emergència al

cinema. 

A l’època d’esplendor del cine,

acabada la guerra, i fins bastants

anys després, a cal Borrell, el

sabater, a l’aparador exposava els

«quadros», escenes de les

pel·lícules, i més endavant ho feia

la lleteria del carrer Major. Era

l’anunci de les pel·lícules que es

projectaven el cap de setmana, i

es limitava a penjar les fotografies

—fixades en cartró de puntes

gastades de tant córrer pels

pobles— en un marc de fusta

protegides amb un reixat de

filferro de galliner en un clau de

ganxo prop de l’entrada de la

botiga quan obria, i el despenjava

a la nit en tancar, i per aquesta

feina, la família tenia l’entrada de franc per veure el

cinema. La gent, en passar, es mirava els «quadros» i

decidien si anar al cinema a mirar la pel·lícula, la bona,

una segona, un documental, dibuixos i un noticiari, i els

diumenges a la tarda, al «cine de baix», «varietés» pel

mateix preu. 

Els cinemes, tant l’un com l’altre, feien una sessió de nit

els dijous i els dissabtes; la gent tenia feina tota la

setmana, inclús el dissabte. El diumenge es passaven

tres sessions, i bastant abans de les projeccions ja es

feia cua a la taquilla, especialment a la primera sessió,

més tard el personal entrava i sortia quan volia, o es

quedava i repetia. 

Al «cine de dalt», el Capitol —ara convertit en bingo—,

alguns hi sopaven, altres menjaven cacauets que

compraven al cacauer, que els venia al vestíbul, amb el

conseqüent soroll en esclafar les clofolles. També es

bevien refrescs al descans, que en Batista, el propietari

del bar del costat —també anomenat Bar Capitol—

passava venent gasoses i de tant en tant per la pendent

de ciment allisat de quadrets rodolava una botella de

vidre i sovint baixaven rajolins, ara d’un cantó, ara d’un

altre, i el terra era humit i l’ambient carregat de fortor

barrejat del baf de la gent i el fum

del tabac.

Al cine de baix, en la nostra

postguerra i en plena Segona

Guerra mundial, les pel·lícules que

es projectaven eren quasi sempre

de productores americanes com la

Fox, la Metro Goldwyn Mayer i

Paramount i altres, i el noticiari

Fox de noticies en general i

propaganda dels èxits aconseguits

a les batalles d’Europa contra els

alemanys. 

El cine Capitol tenia una certa

preferència per les pel·lícules

alemanyes, de la marca Ufa, i

algunes d’italianes. El noticiari

també era alemany, com les

pel·lícules, Ufa, i naturalment eren

les imatges de les seves victòries

—per cert— molt celebrades per la

majoria dels habitants del nostre poble, que hi estaven

a favor. També es projectaven totes les pel·lícules

espanyoles de la productora Cifesa, que en dèiem

españoladas. Més tard va arribar el NO-DO.

Sovint les pel·lícules es tallaven o es desenfocaven i

automàticament el personal provocava un aldarull de

xiulets ensordidors fins que el maquinista resolia el

problema. En acabar una pel·lícula s’encenien els llums

de la sala i sortia projectat un rètol que deia Descanso i

a continuació anuncis quasi sempre de comerços locals,

unes combinacions entre dibuix i fotografia acolorida,

que en aquell temps feia en Joan Nebot quan el cine

encara era en blanc i negre.

Els cines de Santa Coloma

eminiscènciesr

Text i dibuix: Joan López
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El Forn d’en 
Xavi

Avda. Catalunya, 1

El Forn de la Marta
Avda. Pallaresa, 136

Santa Coloma de Gramenet

Tornem als nostres origens 
amb pans artesans
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Caminada por la salud
mental

E
l jueves 24 de mayo se realizó

una actividad de rehabilitación

psicosocial para favorecer la

inserción plena de las personas con

trastorno mental grave en la sociedad.

La misión de este proceso es la de

prevenir el deterioro, mantener y

potenciar habilidades, así como

recuperar funciones en personas

diagnosticadas de Trastorno Mental

Grave, a partir de un programa

terapéutico individualizado y

personalizado, con los siguientes

criterios: inicio precoz de la RHB

psicosocial, continuidad del tratamiento,

coordinación y seguimiento, implicando

21

Text: Sergio Guzmán Lozano i Jesús Cerezo García

al paciente y a la familia como elementos

importantes en el tratamiento.

El evento del día 24 se enmarca dentro

del calendario del programa deportivo

transversal basado en la comunidad del

proceso de rehabilitación psicosocial

para este 2012.

Por las posibilidades que ofrece nuestro

municipio se realizó la caminada de

salud mental en dos itinerarios, de los

diversos que se pueden realizar, para

permitir la accesibilidad de personas con

limitación en fuerza esfuerzo, hábito u

otros factores de carácter orgánico.

Asimismo se incorporó un elemento

cultural al evento, como fue la realización

de la visita al poblado ibérico,

desarrollada con el Centre Excursionista

Puigcastellar de Santa Coloma de

Gramenet.

Participaron 282 personas de los

siguientes centros: Arep (42), Tres

Turons (20), Cornellà (18), Cerdanyola

(30), Joia (16), Terrassa (14), CAEMIL

(42), Martí i Julià (24), Sant Andreu (13),

Dreta Eixample (17), Arapdis (12) i

Residències Salut Mental (34).

También hay que destacar la

participación de las entidades de

voluntariado Mª Auxiliadora, el Centre

Excursionista Puigcastellar y estudiantes

de la Universidad.

Diada de
l’Enseyament
Ja són 16 anys els que se
celebra la Diada de
l’Ensenyament, i el CEP hi
ha pres part un any més
muntant la paradeta. En un
dia primaveral, la plaça de
la Vila es va omplir
d’escoles, instituts i entitats
culturals que mostraren les
seves activitats a la ciutat. 

Foto: Antonio Martínez 
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ol·lectiu Ciutadàc
Santa Coloma de Tots

R
ecentment hi ha hagut dos fets

que han merescut tot el meu

reconeixement i admiració: a

TV3 el programa Terreny Personal, que

va tractar de l’encaix dels nouvinguts a

Santa Coloma, i posteriorment la

presentació del llibre Les Oliveres, sabor

a barrio, d’en Ferran Saro, que detalla

les lluites dels immigrants de la dècada

dels setanta i vuitanta per assolir barris

dignes i amb escola.

Una d’aquestes nits que et desvetlles i

no ni ha manera de tornar agafar el son,

se’m va ficar al cap que es podria fins i

tot escriure un llibre de la ciutat, que els

seus protagonistes fossin tots aquells i

aquelles que al llarg de molts anys han

fet possible que a Santa Coloma s’hagin

mantingut tradicions i costums d’aquesta

nostra terra, i de manera especial la

seva dansa. No va ser l’atzar el que va

fer que l’any 2007 Santa Coloma lluís el

títol de ciutat pubilla de la sardana, sinó

que va ser per l’esforç d’aquells i

aquelles que lluiten des de fa més de

seixanta anys perquè la nostra dansa

segueixi present a la ciutat i fins i tot

tingui representació a l’Aplec

Internacional que any rere any se

celebra a diferents països d’Europa.

Els Amics de la Sardana i el Patronat Pro

Aplec, com a seccions del CEP, han fet

això possible, i el seu reconeixement,

juntament amb altres representacions

força destacables de les nostres

tradicions i costums, donaria prou

material per una destacada etapa a la

vida de la ciutat. Resta ja molt lluny el

període en que el Centre Excursionista

Puigcastellar era considerat per alguns

una entitat tancada i elitista i que fins i tot

l’Aplec de la Sardana tenia lloc sota la

pineda de la masia particular de Can

Butinyà com a trobada anual d’amics.

Sempre hi ha una part d’éssers humans

que tot allò que no volen conèixer, en lloc

de descobrir-ho prefereixen censurar-ho.

La sardana és una  de les expressions

del nostre poble, justament la rotllana

s’obre a tot aquell o aquella que s’anima

a puntejar-la per donar-se les mans

sense analitzar la procedència, i per

aquest motiu sempre ha estat i seguirà sent

la dansa més bella que es fa i es desfà.

Text: Ramon

Foto: Jose M. Mesa

Exposició
d’aquarel·les 
de l’Aula

Un any més s’ha realitzat 

el taller de pintura que ha

tingut com a colofó una

exposició col·lectiva

d’aquarel·les a la sala

d’actes del CEP. És una

activitat en la que la docent

és la Luci Sesé, i on els

alumnes ens sorprenen per

la ràpida adquisició dels

coneixements pictòrics.

Recordeu que,
a la tornada de vacances
ens agradaria compartir
les vostres experiències.
Enregistreu les vostres
sortides, feu-ne una
ressenya i envieu-nos-les
a la redacció.

Bon estiu
CEP
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ida del Centrev
Premi Solidari del Rotary
Club de Santa Coloma

E
l passat 4 de maig es va celebrar

el segon Sopar Solidari del

Rotary Club a la masia de

Torribera, amb la presència de més de

200 comensals que van pagar el tiquet

solidari. En el transcurs del sopar es va

procedir a fer entrega del segon Premi

Solidari del Rotary Club   colomenc,

consistent en 6.000 €, que seran

destinats íntegrament a la rehabilitació

d’alguns habitacles del poblat iber del

Puig Castellar. Aquesta intervenció

arqueològica la realitzarà l’empresa

Codex, sota la supervisió tècnica del

Museu Torre Balldovina. Enguany els

membres del Rotary Club van voler

destinar els fons recaptats entre socis i

amics a un projecte de protecció del

patrimoni cultural i arquitectònic de la

ciutat, i van pensar en el poblat iber.

Altres anys el Club Rotary havia articulat

el mecenatge sobre projectes de caire

més social, com ara a projectes d’ONG

d’ajuda al tercer món o a entitats de

discapacitats. L’esperit altruista, com va

dir en el seu parlament el president del

Rotary colomenc, Xavier Vilaseca, és el

d’unes persones que mitjançant l’amistat

generen sinèrgies apropiades per derivar

beneficis a la societat. Des del CEP

agraïm al Rotary club de la ciutat la

contribució a la conservació del patrimoni

de la ciutat i els encoratgem a seguir

endavant en l’ajuda a projectes que

milloren Santa Coloma i la seva gent.

Exposició de bonsais
Foto: Carles Soles

C
om altres anys, l’Associació

d’amics del Bonsai de Santa

Coloma de Gramenet, els dies 2

i 3 de juny vàrem realitzar una exposició

de Bonsai a la seu social del Centre

Excursionista.

En aquesta exposició vàrem tenir

l’oportunitat de presentar alguns dels

arbres cultivats pels nostres associats,

entre ells cal destacar arbres fruiters com

ara figueres, pomeres, prunus, oliveres,

diferents tipus de ficus, altres arbres com

oms, magraners, boix, junípers, arbustos

com romanís, farigoles, etcètera, tots ells

treballats amb molta cura, tant els més

joves com els mes grans, ja que el valor

del bonsai no és tant els anys que té com

el treball realitzat. 

Novament agraïm les facilitats que ens

dóna el Centre Excursionista

Puigcastellar per tal de poder realitzar

l’exposició al seu local, i desitgem que

aquesta col·laboració entre entitats es

pugui repetir mols anys. 
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Presentació de l’Agenda de la Terra al CEP

E
l 20 de juny, a les 8 h del vespre, es va

fer la presentació del projecte de

l’agenda a la seu de la nostra entitat

col•laboradora el Centre Excursionista

Puigcastellar. 

En primer lloc, Jordi Urgell, promotor de

l’Agenda  de la Terra, ens va explicar el

naixement del projecte i la seva estructura.

L’agenda es caracteritza pel seu esperit

reivindicatiu amb la intenció de donar eines per

passar a l’activisme. A més, també és una guia

cultural i està escrita en català, com a llengua

pròpia de Catalunya, esperanto, com a llengua

internacional i occità com a llengua minoritzada

i convidada d’enguany. El projecte compta amb

la col•laboració de tres entitats: el CAOC (Cercle

d’Agermanament Occitano-Català), l’Associació

Catalana d’Esperanto i Vilaweb. A més, cada

any donarà el 7 % del preu de les agendes

venudes a tres entitats socials, que per al 2012

són Amics de la Bressola, Som lo que Sembrem

i Ciemen.

Seguidament, en Jordi Bosque, vicepresident

segon adjunt del CAOC, ens va presentar

l’entitat, la seva finalitat i les principals activitats

que organitzen. També ens va fer una

introducció a la situació de l’occità en el territori

i seguidament va respondre a les nombroses

preguntes que un públic interessat i receptiu li va

posar. Finalment, va animar tothom que tingui

interès per l’occità a apuntar-se als cursos que

el CAOC organitza, per així conèixer la llengua

més propera al català i per endinsar-nos a una

cultura rica en tradicions, literatura i folklore.  

L’occità o llengua d’oc és la llengua romànica

pròpia d’Occitània, parlada en tres estats: al terç

sud de l’Estat francès; a la Val d’Aran de

Catalunya; a una franja alpina del Piemont

d’Itàlia. I és llengua oficial i pròpia a Catalunya,

segons l’article 6.5 de l’Estatut d’Autonomia de

Catalunya de 2006.

Text: Alexandra Sans

Foto:  Marga Vallverdú

ida del Centrev
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lora i faunaf

L’alzina segona part
Text: Pepi

L’alzinar

En un sentit restrictiu, un alzinar és un

bosc d’alzines, però aquest terme

també fa referència a una realitat més

complexa, com és el d’una comunitat

vegetal on l’alzina és l’espècie

predominant. Hi ha diversos tipus

d’alzinar, essent-ne quatre els propis

dels Països Catalans: l’alzinar de

marfull, l’alzinar baleàric, l’alzinar

muntanyenc i l’alzinar de carrasca.

Usos

Tradicionalment se n’ha fet servir la

fusta com a combustible, i és un dels

recursos més importants pel

carboneig a Catalunya.

La mel monofloral d’alzina, que és

bastant apreciada comercialment,

s’obté en realitat de les plantes amb

flors de l’alzinar, ja que les flors de

l’alzina no donen nèctar sinó pol•len.

Alguns paràsits de l’alzina,

concretament uns àfids, secreten una

substància ensucrada que les abelles

també recullen i en fan mel. És un

tipus de mel que s’anomena de

melada (per diferenciar-la de la mel

de flors).

La fusta de l’alzina és molt dura, i per

això mateix sempre ha estat emprada

en fusteria (eines agrícoles, rodes de

carro, etcètera). També s’utilitza la

fusta d’alzina per a fer els bastons

que fan servir els balladors o

bastoners dels balls típics del nostre

folklore, ja que estan sotmesos a

cops constants de molta força i

requereixen una fusta resistent. Un

altre àmbit d’us és la química

(destil·lació). De l’escorça hom

n’extreu tanins, d’interès en adoberia.

Sovint hom cultiva l’alzina com a

arbre ornamental.

Usos medicinals

CACAU D’AGLÀ O BELLOTA

És un potent astringent que t’ajudarà

en un procés de diarrea. Els bons

cacaus d’aglà estan elaborats amb

aglans torrades, la qual cosa facilita la

digestibilitat, i així l’efecte antidiarreic

és molt més eficaç. Trobareu aquest

producte a les botigues de dietètica

amb les instruccions per a l’ús.

(Al proper butlletí parlarem de l’alzina

surera, que mereix una menció a

part.)

Calopterix virgo, Espiadimonis.
Caballito del diablo

Mida: 48 mm de longitud del cos

Descripció: insecte de la família del

odonats, coneguts com a libèl·lules.

Mascle de color blau metàl·lic, amb les

ales fosques. La femella de color

verdós, amb les ales marronoses. 

Ales perpendiculars al cos.

Costums: viu en rierols d’aigües netes i

ben oxigenades. S’acostumen a veure

posats a l’extrem de branques. Vola

entre el maig i l’octubre.

Les larves son carnívores i caçadores

temibles de les masses d’aigua,

d’adultes mengen bàsicament insectes,

que cacen al vol.

A diferència del que es pensa, els

espiadimonis no són verinosos, ni

piquen ni mosseguen l’ésser humà.

Text i foto:  Antonio Martínez
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Proa de la llibreria Carrer Major per

presentar el tercer volum de les

Memòries del president Pujol ha estat

un premi i un reconeixement ben

merescut del bon treball que fan

l’Argimir i la Dora des de Carrer Major.

L’escola Lluís Millet, de Les Oliveres,

ha celebrat amb tota magnificència els

vint-i-cinc anys de la seva fundació. La

festa va aplegar entorn de les 300

persones entre mestres d’ara i d’ahir,

pares i alumnes d’avui i molts ex-

alumnes de les moltes lleves que han

passat per les aules del Millet. Perico

García, en una crònica que ha escrit a

la web del Fòrum, parla d’una festa

«màgica». Podríem afegir de somni. I

és que el col•legi va ser molt més que

una escola: en un barri petit i molt

compacte, nascut com un bolet en

pocs dies, i amb un veïnatge

absolutament nou, els problemes van

ser comuns i les lluites els van unir,

havent comptat sempre amb l’estreta

col•laboració del professorat del Lluís

Millet. Per això va ser tan exitosa la

trobada: els motius per celebrar la

festa eren copiosos.

Arribat el mes de juny, a l’última

setmana les escoles han tancat i els

nens i les nenes comencen les

vacances. És l’hora de les activitats

organitzades per esplais, pels

mateixos col•legis, per l’Ajuntament…

en les quals els nens i les nenes

poden fer mil coses i omplir les

llargues hores estivals. Hi ha colònies i

activitats que s’organitzen a tot

Catalunya. Però amb les retallades, el

nombre ha minvat i, d’altra banda,

moltes famílies no poden pagar el que

costen. És d’agrair el treball que fa el

voluntariat i molts de mestres, que han

estat tot el curs amb els alumnes i

aquest més de juliol dediquen el seu

temps a les activitats infantils.

A finals del mes de maig Fondo

Comerç va organitzar una fira original,

bonica i enormement pedagògica. A la

plaça del Rellotge s’hi van col·locar un

seguit de carpes en les que diverses

entitats o associacions i botigues

oferien els seus menjars perquè la

gent els tastés. Cridava l’atenció la

varietat ètnica de les cuines, una

parada servia productes armenis, una

altra era una parella de xineses que

feien propaganda de la cuina del seu

país o, al costat d’una carpa africana

n’hi havia una de tan catalana com la

de Cal Xiquet. A destacar l’estrena de

la cervesa fabricada a Santa Coloma,

amb la inequívoca marca Capfoguer.
Entre el públic, persones —sobretot

dones— amb els vestits dels seus

països. Un fira bonica i educativa.

Pedagògica: que, sense discursos, fa

ciutat, la ciutat «de tothom».

Hi havia expectació per veure quina

Santa Coloma sortia a la televisió.

Sembla que podem afirmar, grosso
modo, que la imatge va ser simpàtica.

Es va veure una Santa Coloma amb

un paisatge a estones idíl·lic i tant la

Teresa Capdevila com en Rodolfo del

Hoyo van ordir un tapís positiu en què

sortia el passat i el present, completat

amb les intervencions dels escolars i,

sobretot, de la noieta xinesa, un viu

testimoni de la integració els

nouvinguts a Catalunya. Potser hauria

calgut una veu que hagués viscut a

fons la transformació de la ciutat, de

quan era l’afrosa ciutat dormitori, de

quan va sorgir el moviment popular,

amb l’adveniment de la democràcia.

Però ja se sap: tothom es fa la seva

imatge i sempre trobarem a faltar allò

que ens sembla més important.

La Llibreria Carrer Major,

estratègicament situada al rovell de

l’ou de la ciutat, fa un servei que va

molt més enllà de la venda de llibres.

No para de presentar-ne. I el que és

més important, s’ha convertit en el

refugi o en el saló del petit món literari

colomenc, cada dia més gran. Hi ha

contribuït molt l’associació colomenca

ACOLITE, un espai de trobada de la

gent que escriu, i alhora, un estímul

per als qui senten la vocació literària.

En un altre Mirador ja vam referir-nos

a la trobada que es va fer a la llibreria

dels «escriptors» locals, una

cinquantena de persones.

Remarquem que l’elecció per part de

iradorm
Una imatge simpàtica

Text: J.P. Sayrach       

Sabors del Món

En la bona direcció

Llibreria Carrer Major
Un servei a les lletres
inestimable

Vint-i-cinc anys 

de l’escola Millet

«Una trobada màgica»

Vacances

Les escoles tanquen i

s’obren les activitats

infantils
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Web del CEP:
www.puigcastellar.cat

Diumenge 1
Sortida Aplec Montblanc, 20.00

Divendres 13 – Sopar a la fresca

Dissabte i diumenge 14 i 15 
Campament d’estiu Conangles
Bessiberris

Dissabte 28
Visita fàbrica Moritz, 11.00

Agost vacances

Dilluns 3,  Audició de sardanes.
Festa Major d’Estiu.
Cobla Bisbal Jove.
Jardins de Can Sisteré, 19.00

Dimarts 11
Diada. Ofrena floral i audició de sardanes
Cobla Rambles.
Plaça de la Vila, 12.00

Diumenge 30
Excursió de muntanya.  Serra de Busa

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

juliol

Agenda

gendaa

Abril 29,1º dia 27 7,9º dia 11 19,7º

Maig 34º dia 12 10,6º dia 2 22,21º

Juny 39,5º dia 22 17,3º dia 13 26,62º

Dies de pluja Total litres

Abril 8 60,8 litres

Maig 3 26,2 litres

Juny 0 0 litres

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES

Màxima Mínima Mitjanes

Primer trimestre 2012

RESUM

màximes 22,9º

mínimes 10,5º

màximes 29,08º

mínimes  15,35º

màximes 33,73º

mínimes  19,51º

Visió de la Torre Pallaresa des de la façana posterior, al
costat de llevant. És una vista que no és familiar per la
peculiar disposició dels diferents cossos de l’edifici que se
superposen, i per la imatge tosca sense finestrals de les dues
torres de defensa. Anys després, cap els anys 40, la família
Ribera emprendria una gran transformació retornant-li
l’aspecte de casal gòtic i renaixentista com el que veiem avui.
Fotografia realitzada l’any 1931 per en Josep Torras Danés
en una excursió a Santa Coloma. 

Fons: Centre Excursionista de Catalunya

Total dies pluja: 11
Total trimestre: 87 l.

setembre

Fe d’errates
Al butlletí número 114, a la

pàgina 11, al títol que diu

«Concert de l’aula» hauria de

dir «Concert i Caramelles». 

Perdoneu l'errata.

La redacció
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