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ditoriale

L
es entitats són agrupacions de persones a les quals mou un objectiu o projecte,

o bé un interès particular pel sol fet de sentir-se membre d’una associació. Però

aquests projectes són també les persones que els formen, i una part important

de l’èxit rau en el fet de sentir-s’hi bé, perquè la gent que en forma part té una qualitat

humana que genera unes sinèrgies positives. Aquest fet el constatem amb la pèrdua

de l’Alfons Martínez, una persona referent a la ciutat pels seus valors cívics, i

encomiable per la seva implicació al Centre Excursionista. Hem tingut la sort gaudir-

ne com a company i aprendre dels seus valors i conviccions personals profundes, que

defensava amb coherència. L’Alfons portava més de trenta anys vinculat al CEP, on

quan s’hi va acostar, s’hi va sentir acollit, i on va poder tirar endavant projectes

col·lectius amb què es va veure realitzat, sobretot en la recuperació de la muntanya.

Hem volgut posar d’exemple la tasca de l’Alfons allò que molta gent arreu del país i

de la nostra ciutat fa de manera altruista i persistent. Una actuació local en un context

global.

La gent dedica temps i recursos a aquelles coses que li importen. És així de senzill i

de complicat a la vegada. Per això les entitats tenen sentit en la mesura en què hi ha

persones a qui els importen les temàtiques en les quals treballa l’organització i la

forma com ho fa; entitats no lucratives d’una manera o altra: associant-se, fent

voluntariat, difonent l’organització, participant en les activitats… De fet, aquesta

capacitat d’aglutinar persones al voltant de la seva missió, canalitzant la participació

i inquietuds socials, és una de les característiques que cadascú fa en la seva entitat i

que a la que finalment contribueixen a fer una societat millor per a tothom, i una ciutat

més cohesionada. Independent del seu àmbit d’actuació cadascú a la nostra entitat

fa el seu camí cap a l’aportació a la societat: els monitors en l’educació en el lleure, el

Col·lectiu ciutadà en l’ambiental, el grup de cultura en l’espectre més cultural i social,

muntanya en el més esportiu, i així en la resta de seccions com l’Aula, Sardanes,

etcètera.

Aquest compromís de les persones amb l’organització es plasma en la participació, la

creació de discurs, la incidència o el voluntariat actiu. També és important la

contribució econòmica per fer possible una major independència en les activitats i els

plantejaments. Les entitats han de treballar activament per potenciar-lo, valoritzar-lo i

fer que sigui una realitat. Que les persones es facin seves les organitzacions, això és

el compromís. 

En aquests moments difícils en què es prima l’individualisme, la pervivència de

projectes col·lectius és una de les raons de ser de les entitats. Però no és fàcil. Cada

vegada hi ha menys recursos, però tot i així són moltes les persones que es reserven

tardes, vespres o caps de setmana per poder organitzar un acte pels altres. La nostra

societat necessita les entitats perquè sigui més cohesionada, i les entitats necessiten

les persones per fer-les vives i actives.
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travessat la tartera ens vam trobar amb el Portillo inferior, des d’on

vam poder veure per primer cop el cim de l’Aneto, encara que ens

quedava un bon tros per arribar-hi.

Després de passar pel Portillo inferior vam travessar una mena de

cresta que ens va conduir cap al Portillo superior, i des d’allà vam

començar a baixar en direcció cap a la glacera. 

Una horrible tartera ens va començar a treure altra vegada de

polleguera, perquè els rocs eren el doble de grossos que els de la

tartera anterior i el doble de llargs. La glacera l’anàvem veient, però

mai acabàvem d’arribar-hi.

En arribar a la glacera ens posàrem els grampons i començarem a

trepitjar el glaç. A mitja glacera ens vam encordar per pròpia

seguretat fins que arribàrem a Coll de Corones. Aquí ens vam treure

els grampons i vam començar a pujar cap amunt. Ja ens quedava

poc per arribar al cim quan el Pere es va adonar que s’havia deixat

la senyera al coll de Corones. Per un moment vam pensar tornar

enrere, però ja era massa tard.

Després d’un quart d’hora de camí ja veiem l’Aneto, i només ens

faltava creuar el famós i delicat pas de Mahoma. 

Un cop allà el Pau va dir: «Aquest pas és molt “xungo”!», tot i que

després el va passar. El Nil, que arribava justet de forces, va ser el

primer en encordar-se per passar-lo, i el Pere va exclamar: «Quina

vista i quin paisatge més bonic!».

Per passar el pas de Mahoma ens vam encordar de nou per una

qüestió de seguretat, i això va motivar que tardéssim 20 minuts per

travessar un petita cresta que estaria feta en 2-3 minuts. I per fi

l’ANETO!!!!!!!!!!!!!! Quantes vegades n’havíem sentit a parlar, i ara

l’estàvem trepitjant per primer cop a les nostres vides!

Ara només ens quedava el camí de baixada. Cinc hores i quart més

fins la Renclusa, i 30 minuts fins el pla de Besurta. En total 12 hores

de camí. Però com diu el nostre amic Pere, encara que estem molt

cansats l’excursió ha valgut la pena, perquè el paisatge ha estat

magnífic, la glacera era impressionant i ens han quedat ganes per

tornar a pujar-la, perquè és una excursió inoblidable!

Pau Galgo (11 anys), Nil Galgo (10 anys) i Pere Alsina (11 anys) 

Com cada estiu hem fet un cim amb el nostre avi. L’any

passat havíem anat a la Pica d’Estats (el cim més alt de

Catalunya) i aquest any volíem fer el més alt dels pirineus,

l’Aneto. 

Com que l’excursió requeria dormir al refugi de la Renclusa, l’avi

Manel, que és molt previsor, ens va fer la reserva amb antelació i així

ens vam estalviar portar la tenda per passar la nit.

Com que es tractava d’un cim tant emblemàtic vam pensar de dir-li

al nostre amic Pere, que també li agrada caminar. Així que vam

marxar tots a fer l’Aneto. Érem el Jordi Alsina, el Pere Alsina, el Pau

Galgo, el Nil Galgo, el Marc Galgo i en Manel Galgo (l’avi i cap de

l’expedició).

Vam sortir a les 10 del matí del dimecres dia 11 de juliol des de

Santa Coloma amb cotxe, i vam arribar al pàrquing de l’Aneto cap a

quarts de 3 de la tarda. Un cop allà vam agafar un autocar que ens

va pujar fins al pla de Besurta en uns 20 minuts, i un cop allà vam

començar a caminar fins al refugi de la Renclusa. Durant la pujada

al refugi ens va fer una bona solana, i pel camí ens vam trobar un

professor de la nostra escola que ja havia fet el cim de l’Aneto. Vam

arribar al refugi de la Renclusa després de tres quarts d’hora de

camí, i allà vam afanyar-nos a veure la nostra habitació. Al refugi hi

havia dues mules negres i blanques que fan servir per carregar

menjar cap al refugi des del pla on ens havia deixat l’autocar.

Vam sopar molt bé, i abans d’anar a dormir vam sortir fora del refugi

per prendre una mica la fresca i vam tenir la sort de veure dos isards. 

A l’endemà ens vam llevar ben aviat i cap a quarts de 6 del matí vam

iniciar la caminada. Un esmorzar ben energètic ens va donar les

forces suficients per arrancar la caminada. 

Durant les dues primeres hores del matí vam estar avançant per una

gran tartera de rocs que ens va treure una mica la son de les orelles

i ens va fer estar connectats amb la muntanya. Després d’haver
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Ascensió al cim de l’Aneto
Pau, Pere i Nil
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E
l CEP és l’única entitat a Santa

Coloma que ofereix esports de

muntanya en la seva estima i

pràctica a partir del sis anys fins els

setanta-tres, de moment.

El nostre Grup Infantil, que agafa

mainada a partir del sis anys, amb la

sensibilitat de les monitores i monitors,

és la satisfacció de la Junta Directiva de

l’Entitat i l’aplaudiment dels pares que

opten per inscriure les seves filles i fills

acceptant la filosofia del CEP amb tot el

seu ventall d’activitats.

A l’altra banda d’aquesta secció ens

trobem els MONTAVIS, que superant els

seixanta i escaig s’apleguen per seguir

l’esport de muntanya, i que algun d’ells

prové dels que ens portaven a la

muntanya els veterans de l’època, que

ara se’n diuen monitors, amb uns tràmits

administratius.

Sis montavis entre seixanta i setanta-tres

anys, el passat 23 de juliol, marxàvem

amb autocar de línea de BCN-Sants fins

a Barbastro i Benasc, i un 4x4 ens portà

al salt d’Espigantosa (1.505 m), on

iniciem la sortida i amb les motxilles a

l’esquena pugem fins el refugi d’Agel

Orus (2.095 m) just on hi ha restes de

l’antiga cabana del Forcau, al peu del

Posets.

Pel GR11.2 envoltem el llac de

Llardaneta enfilant-nos fins el coll de la

Forqueta o Grist, des d’on pugem al

primer tres mil de la sortida: La Forqueta

d’Eriste (3.011 m) i per la vall de Ribereta

baixem fins al refugi de Viados a 1.740

m, seguint una ruta trenca cames de

1.271 metres de desnivell i 8 hores de

camí.

La següent jornada ens enfilem fins el

port d’Aigües Tortes, a 2.683 metres, per

un duríssim desnivell, per on entrem a

França i per un altre desnivell no menys

fort baixem fins el refugi de La Soula

(1.690 m). La jornada també arriba a les

vuit hores. El dia després el dediquem al

descans, però com que no ens sabem

estar quiets tota la jornada, baixem fins

la Central de Tremesaigües de Clarabide

(1.260 m.), per unes gorges de meravella

i un camí tallat als penya-segats de roca. 

La cinquena jornada sortim de La Soula

fins al coll de Gourgs Blancs, des d’on

coronem el cim del Gourdon (3.034 m),

el nostre segon tres mil baixant per

l’inacabable tartera fins al refugi de

Portillon (2.568 m) amb deu hores de

ruta.

La següent jornada tres del grup pugem

al pic Lezat (3.107 m), després de

grimpar fins a dos llargs de corda de la

punta Mami, en veure que calia material

d’escalada. Del refugi Portillon, tots

plegats arribem al d’Espingo (1.967 m).

El dia següent arribem al refugi de

Maupas (2.430 m) que, com a

conseqüència de l’espessa boira i la

previsió de mal temps, ens fa variar la

ruta prevista i voltar pel GR10 fins al coll

de Cecire i seguir després per sender

molt penjat. La panoràmica a trenc

d’alba dels cims que sobresortien de

l’espessa boira seran per a tots

nosaltres unes imatges inoblidables.

La vuitena jornada l’enfilem fins al cim

del Maupas (3.109 m), un altre tres mil

previst que assolim pujant a la Tusa

(2.900 m), arribant per la cresta fins al

magnífic cim.

La darrera jornada, que varen fer quatre

del grup, remuntaren els colls de Pinata,

Sacroux i la Glera fins arribar a l’Hospital

de Benasc, final de la nostra travessa.

No entro en detalls de la ruta a seguir,

tota vegada que els interessats podem

trobar-la amb tot detall a la revista de

muntanya Vèrtex, al número 237, de

juliol i agost de 2010. El que si que em

permeto apuntar és que es tracta d’una

magnífica travessa per a pirineïstes

mínimament preparats tant físicament

com mentalment.

Montavis al Pirineu occità
Text i foto: Ramon
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del riu Vero
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Text: Marc Galgo

Fotos: Albert Guillen

A
quest agost passat tota una colla de

famílies del centre hem estat un dies

de vacances a la Sierra de Guara.

Aquesta serra, que es troba situada a la

comarca del Somontano, a l’Aragó, és tot un

paradís pels amants dels descensos

d’engorjats. Els francesos ja fa algunes

dècades que els van descobrir, i des

d’aleshores ha proliferat a la zona un turisme

que arriba atret pel barranquisme. Aquí pots

trobar tota mena de rius i afluents de diferent

dificultat. Si es vol començar i no es té

experiència en els descensos d’engorjats,

sempre és bo anar acompanyat d’un guia,

informar-se prèviament de la climatologia i

anar ben equipat (neoprè, casc, bon calçat i,

si és necessari, corda, arnés, etcètera). Com

que nosaltres havíem decidit fer-ne un de

senzill per introduir els nostres fills en aquest

món i alguns ja coneixíem la zona, vam optar

per baixar el Vero, ja que té poca dificultat

tècnica, es pot fer sense cordes i no és

necessària una gran preparació física. De

totes maneres hi ha molts altres rius per la

zona com ara la Peonera Inferior del riu

Alcanadre, algun tram del Balcés o el

Barrassil, que reuneixen també unes

condicions òptimes per començar.

untanyam
Nosaltres vam triar baixar el riu Vero, que

segurament és el més conegut de la

zona per la seva senzillesa tècnica, pel

fàcil accés des del pàrquing proper al

poble de Lecina i perquè es pot baixar

sense necessitat de portar corda.

Aquest barranc és un lloc d’especial

bellesa pel recorregut de l’aigua a través

d’una gola on abunden les coves, salts

d’aigua, gorgs i fauna. És un d’aquells

llocs on un bany és un privilegi i el lloc

ideal per a la pràctica del barranquisme. 

Com que érem molta colla: els Esterri-

Noguera, Garcia-Galgo, Manaut-Alsina,

Riera-Bordanove, Noguera-Alcantarilla,

López-Guillén i l’Albert Noguera, vam

decidir hostatjar-nos en un alberg al

poble de Naval, conegut per les seves

piscines de sal. La veritat és que ho vam

encertar, perquè ens van tractar molt bé,

els sopars que fèiem al salinar van ser

bons i acollidors, i vam disposar de tot

l’alberg per nosaltres, cosa que anant

amb nens afegeix un plus de comoditat,

sobretot a l’hora de les dutxes, i evites

molèsties per soroll a terceres persones.

A Naval hi vam passar cinc dies i quatre

nits, i vam aprofitar per fer una mica de

turisme, banys terapèutics al salinar, una

mica d’excursionisme pels voltants de la

pressa de Bierge i barranquisme pel Vero

i los puntillos de l’Alcanadre inferior. 

El Vero el vam baixar el dijous 9 d’agost

aprofitant que la climatologia pintava bé.

Al matí ens vam llevar ben aviat i

després d’esmorzar a l’alberg vam fer

camí cap al càmping d’Alquezar, on

havíem de llogar el material (neoprens i

casc). Mentrestant l’Albert i jo ens vam

acostar fins al poble d’Alquézar per

deixar el 4L, que ens serviria un cop

acabat el descens per anar a recuperar

la resta de cotxes. Un cop llogat tot el

material vam agafar els cotxes per anar

al pàrquing de Lecina, que és l’accés

més proper per començar el descens. Si

no es vol utilitzar la combinació de

cotxes és una bona opció utilitzar

l’autobús. Des de l’estacionament de

cotxes fins al riu hi ha uns 5-10 minuts
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caminant.

El primer tram és més de caminar i

admirar l’espectacular paisatge que

es va obrint davant nostre: parets

verticals amb petites coves on s’hi

amaguen alguns voltors, restes de

pintures rupestres, algunes de les

quals han estat declarades patrimoni

de la humanitat per l’UNESCO,

etcètera. El camí que seguim discorre

a banda i banda del riu, però alguns

dels nostres fills ja prefereixen

remullar-se i comprovar la flotabilitat i

impermeabilitat del neoprè, que molts

d’ells porten posat per primer cop a la

vida. Al cap d’uns tres quarts d’hora

de camí ja no tenim més remei que

ficar-nos a l’aigua, i el circuit, molt

més aquàtic, combina petits

tobogans, salts a gorgues i algun

caos de blocs de pedra. 

Com més anem baixant, més

gaudeixen els nostres fills de

l’espectacularitat del paisatge, de la

màgia dels passadissos que

amaguen els blocs de pedra i de les

corrents d’aigua que els empenyen

pels tobogans d’aigua. És com estar

en un parc aquàtic però sense gent i

amb l’encant de gaudir d’un espai

natural que la naturalesa ens

obsequia. !

Cap a quarts de tres, i quan el barranc

es comença a obrir, aprofitem per

descansar i menjar una mica. Després

de dinar entrem de nou en una nova

secció de badines, saltants d’aigua i

petits caos que amaguen racons

fascinants de colors i formes.

A poc a poc va caient la tarda i, sense

adonar-nos, arribem a l’últim gran

caos del riu. Es tracta de grans rocs

despresos del penya-segat que s’han

anat acumulat al riu i que li donen un

encant especial. És precisament en

aquest gran laberint de pedres on

trobem més dificultats per cercar el

camí correcte que ens permeti seguir

baixant, ja que el nivell de l’aigua és

baix i sovint no acabem de veure clar

si podem tirar-nos a les badines

perquè en desconeixem la

profunditat. Finalment, i després de

superar algun tram una mica més

complicat, arribem al Pont de

Villacantal, on acaba el descens, i

prenem la senda de retorna al poble

d’Alquézar. Són quasi les 8 del vespre

i ens queda mitja hora de camí a peu

fins al poble per donar per acabada

l’excursió. 

Ha estat sensacional! I els nostres

fills: la Sada, el Pere, la Maria, el

H
ola, em dic Jana i sóc al grup de joves del GICEP.

Aquestes vacances he anat amb el meu pare a fer

el meu primer 3000. Ell és un muntanyenc  molt

experimentat i  per fi m’he decidit a fer un pic important

amb ell. 

Vam pujar al Ballibierna, que està prop de l’Aneto i està a

3.067 m. 

Vam sortir de Malpàs, el poble on estiuegem, a les 6.30

hores i vam anar amb cotxe fins a l’estany de Llauset des

d’on vam  començar a pujar . 

No em va costar pujar, pensava que patiria molt i que em

cansaria, però vam fer via a un bon ritme i cap al migdia

arribàvem al cim. He de dir que vaig haver de vèncer una

mica la por a les alçades, perquè va haver-hi  un moment

que havíem de passar per una cresta amb molta alçada

per tots dos cantons que impressionava molt, però el meu

pare em va agafar de la mà per donar-me seguretat i  vaig

passar sense problemes. Un cop vam arribar, vaig

comprovar que és impressionant veure el paisatge des de

dalt de tot, sembla que el món estigui als teus peus. 

Em va agradar força perquè pel  camí, tant de pujada com

de baixada, ens vam anar trobant gent, uns anaven més

ràpid que nosaltres i d’altres més a poc a poc i amb tots

ens saludàvem. Fins i tot de baixada vam parlar amb uns

nois i un d’ells coneixia la nostra Santa Coloma perquè hi

treballava.

Quan vam arribar a casa estava una mica cansada, però

molt satisfeta d’haver estat allà dalt. Espero fer-ne un altre

l’any vinent !!

Ballibierna
Text: Jana Lafuente

Fotos: César Lafuente
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Benvinguts a la Ribagorça

B
envinguts a l’Alta Ribagorça, a la

Ribagorça aragonesa, terra del

meu pare; als rius Isábena i

Esera, Noguera Ribagorçana i Noguera

de Tor, que amb els seus batecs animen

les moles fantasmagòriques de l’eix dels

Pirineus. Nosaltres comencem el nostre

camí a un kilòmetre del Túnel de Viella, al

refugi de Conangles. El nostre primer

objectiu és la Vall que es troba a sobre,

abocada des del balcó d’un segon pis

cap a la mole granítica de La Maladeta.

Hi pugem penosament, degut al fort

pendent, entre la coberta vegetal de la

façana que s’hi enfila com l’heura ho

faria per les parets d’un castell, el primer

pis recobert d’una fageda amb el seu

característic ambient ombrívol i gòtic, el

segon pis més assolellat, amb la lluïssor

apagada que dóna el verd de les agulles

dels pins. Camí feixuc i costerut, el

nostre d’avui, de present, com els

camins del passat que pugen,

mediterranis, des de Banyuls de la

Marenda cap a la serra d’Albera entre

masos, vinyes penjades i murs de pedra,

que un final de setembre de 1940 fan

servei a Walter Benjamin per defensar la

llibertat, els valors, la individualitat de

què avui ens fem servir davant la

Wehrmacht que s’empassa Europa

sencera… «es trobava malalt i defallit,

sense forces per baixar i tornar a pujar

l’endemà amb nosaltres, va fer nit al ras,

entre els pins, tot esperant-nos»*.

Un cop assolida la petita vall, i havent

reposat una mica per recobrar l’alè, ens

adonem de la seva bellesa, les parets

que flanquegen els dos petits llacs que

s’hi troben son un tractat en pedra del

cubisme de Picasso, cubisme d’ombres

terroses, fosques, clares o enverdides…

a intervals «deconstruït» per l’efecte de

l’erosió, a intervals realçat amb les

pinzellades incertes dels pins al més pur

estil impressionista francès. Muntem les

tendes al fons de la vall, sota els tres

germans Besiberris que ens protegiran

de la foscor de la nit. L’aigua del petit

estany és freda, però no tant, i remenem

el llim del fons amb els peus mentre

l’Eva s’atreveix a un bany de cos sencer.

El sol descendeix dolçament sobre

l’horitzó retallat del massís de la

Maladeta, entre núvols ensangonats,

expandint les seves flames líquides

sobre les aigües del petit estany i sobre

les grades del teatre a sobre nostre.

Demà ens llevarem d’hora per vèncer el

fantasma (qualsevol pic que superi els

3.000 metres és, dins la meva escala, un

fantasma).

Diumenge de bon matí ens posem en

marxa muntanya amunt, «El concepte de

camí es va convertint, cada cop més, en

una exageració. De tant en tant trobem

una sendera, però pel general es més

aviat una mena de camí cobert de

untanyam

Text: Miguel Angel Morancho

Fotos: Eva
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pedres. Fins que arribem a una vinya

escarpada i recta que mai no podré

oblidar…»*. És aquesta vinya l’última, la

que dóna pas als trams més costeruts

de la Serra d’Albera. Per a nosaltres,

camí del Besiberri Sud, el camí es

transforma en les restes d’una antiga

glacera, en un mantell de blocs de pedra

apilats, trencaones gegantí que trenca

els genolls per la seva duresa, jo no goso

posar els peus sobre la llengua blanca

del fantasma, com ha fet el Jordi, per

què el fred de la nit ha compactat la neu

i no puc clavar-hi les botes i em fa por

lliscar pel fort pendent avall, així que

continuo bloc a bloc darrera la Rosa i el

Toni, que porten un ritme de pujada

relativament còmode per a mi. L’últim

tram del fantasma abans d’arribar al petit

coll, antesala del cim, és lliscant: el

vessant de terra i pedra desenganxada.

El pes dels nostres cossos ens tira cap

avall i l’avanç es feixuc i dificultós.

«A la fi arribem dalt de tot. Jo m’havia

avançat i em vaig deturar per mirar. El

que vaig veure em semblà fruit d’una

mena d’al·lucinació: d’una forma

inesperada tornava a veure la mar, d’un

blau fosc. I allà sota estava Port Bou.»*

Avui el fantasma ho és una mica menys

per què està de bones, el sol ha esvaït

les boires que acompanyen la seva

testa. Felicitats a la Rosa, a la Montse, al

Jordi, al Pere… (perdoneu aquells que

oblido) per haver assolit el cim, per a ells

és important, per a mi ho és també, però

jo sóc un caçador d’imatges, per a mi el

premi es poder copsar, retenir, endur-me

cap avall les imatges de la mola de La

Maladeta, del Turbón, del Cotiella, potser

allà lluny hi ha la Peña Montañesa…

endurme-les i guardar-les per a mi.

La volta de l’estació internacional de

Port Bou és un exemple portentós de

l’arquitectura del ferro que es posa de

moda a finals del segle XIX i primers del

XX. Les autoritats de Franco no

permeten passar ningú sense passaport

que no porti visat de sortida de França…

«Però… i Lisboa?… i América?, i els

amics que m’esperen?… i les noves

idees?, el nou pensament?, el nou

mètode?»… Nosaltres ja hem gaudit del

perllongat descens, lliscant sobre la

llengua del fantasma tant com hem

pogut, el sol ha fos la capa superior de

neu i tot és més divertit. Arribo a

Conangles amb els genolls destrossats,

hem baixat de l’ordre de 1.800 metres a

plom… Al Pont de Suert ens aturem per

gaudir d’una cervesa i del record de tot

un cap de setmana. De l’home envellit

de cabells blancs, que seu recolzat en la

seva soledat a una cambra qualsevol de

l’Hostal de França només en queden els

ulls, humits i desfigurats sota els

vidres gruixuts de les ulleres… malalts i

derrotats, injectats en sang, sense forces

per tornar enrere. La possibilitat només

de caure a les urpes de la Gestapo els fa

tremolar com el vidre d’una finestra

davant la tempesta, però en cap moment

han perdut la clarividència… en cap

moment la visió d’ells mateixos, del seu

esperit, de la seva llibertat…

A Port Bou, un poble omplert amb els

segles d’històries de frontera, hi ha

l’estació, hi ha l’edifici de l’Hostal de

França… Si un dia passeu pel camí del

cementiri, vora el mar, atureu-vos un

minut davant el Memorial de Karavan

perquè, en paraules que no són meves,

no recorda el suïcidi d’un home, recorda

el suïcidi de la societat europea d’una

època.

untanyam

A
mb l’estiu fa bo caminar per

camins on toqui l’ombra i on ens

refresqui la brisa del mar. Una

bona opció és recórrer el GR-92 o sender

del Mediterrani, que recorre tota la costa

connectant entre si i seguint el recorregut

de diversos camins de ronda que enllacen

les cales i les viles litorals. A Catalunya

comença a Portbou i acaba a Ulldecona

(passant també per Santa Coloma), i es

pot seguir gràcies a la topoguia editada pel

comitè català de senders. Els trams es

poden dividir segons el temps disponible o

la resistència del caminant. La nostra

excursió d’un dia va seguir un tram de la

Costa Brava, entre Sant Feliu de Guíxols i

Calonge, sense cap mena de dificultat, ja

que han estat adaptats per al turisme amb

baranes i camins refets. Es passa per

penya-segats, i a vegades per petits túnels

o mines que ajuden a franquejar les moles

granítiques que separen les cales. En

general hi ha bona senyalització, tot i que

hi ha algun tram amb esllavissades on cal

El Sender GR-92 
arran de mar Text i foto: Albert Noguera

fer una marrada. Fer aquest camí a l’estiu et permet

refrescar-te quan vulguis, tot i que té l’inconvenient

de ser una ruta força transitada a l’estiu, i que hi ha

trams en què cal travessar el passeig marítim d’algun

dels pobles. El suggeriment és que fora de

temporada estival el camí és igual de bonic i amb

platges i cales més desertes.
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Text: Josep Mª Rosset

Correllengua 2012

E
l Correllengua és una campanya de sensibilització

cultural que es fa amb periodicitat anual destinada a

la defensa de la llengua catalana. Aquest moviment va

sorgir l’any 1993 a l’Illa de Mallorca inspirat en la Korrika, que

és una cursa popular a favor de la llengua basca. A la nostra

ciutat, un any més, el Grup de Cultura del CEP participa

activament en l’organització, al costat d’altres entitats i

col·lectius. 

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana

(CAL) és l’entitat (pertanyent a la societat civil) encarregada de

coordinar el Correllengua en tots els territoris dels Països

Catalans excepte al País Valencià, on aquesta tasca la du a

terme Acció Cultural del País Valencià, i a Mallorca, del qual

s’encarrega d’organitzar-lo Joves de Mallorca per la Llengua.

Cada any el Correllengua es dedica a una personalitat, i

aquest any s’homenatja Lluís Maria Xirinacs, en

commemoració del cinquè aniversari de la seva mort. Xirinacs

fou i és un exemple de fidelitat envers el país, la seva gent i la

seva llengua.

El passat 27 de setembre es va fer a la Biblioteca Central la

presentació del Correllengua Santa Coloma d’enguany, amb

gran assistència de públic interessat en la preservació del

català a la nostra ciutat, es va llegir el manifest d’aquest any,

que ha redactat l’escriptor Màrius Serra. Hi van participar en

Marc Prohom en representació de la CAL, la Núria Roig i

n’Antoni Aceves en nom de la Fundació Randa-Lluís Maria

Xirinacs. 

Durant tot el mes d’octubre es faran diversos actes que

tindran el punt més fort el dia 28 amb l’acte central als jardins

de Can Sisteré, amb actuacions de cultura popular i

tradicional, participació de la nostra coral, l’Orfeó Tanit, dinar

popular i més activitats que a l’hora de tancar aquest butlletí

estan per acabar de concretar.

Els altres actes previstos són:

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE, 20h

Passi de documental: Xirinacs, de l’amnistia a la
independència. 

En acabat sopar a base de torrades catalanes.

Organitza: Lokal Social Krida

Lloc: carrer Beethoven,7

DIJOUS 18 D’OCTUBRE, 19h

Xerrada: «La presència del català en les xarxes socials»

A càrrec d’Anton Ferret Baig
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El CEP a l’exposició «Comikoloma»

D
urant la passada Festa Major es va inaugurar a

can Sisteré l’exposició «ComiKoloma», que

romandrà oberta fins a l’octubre. En els molts

plafons i la informació es fa un repàs de la fructífera

producció de còmics que han realitzat els més

destacats dibuixants de còmic i l’humor colomencs.

L’exposició ha estat concebuda pels ninotaires Pepónio

i Carlos Azagra. 

A l’exposició es repassa amb profusió de dibuixos i

cartells una part de la història de la ciutat, on el CEP es

veu reflectit en molts dels seus personatges i activitats

ciutadanes.

Menció especial per Jordi Estany

En una part de l’exposició s’ha homenatjat amb un

espai propi al dibuixant Jordi Estany Capdevila,

desaparegut l’any 2007 i col·laborador durant molts

anys del nostre butlletí, Puigcastellar, amb els seus

acudits gràfics del personatge ibericolomenc. L’Estany

també va col·laborar amb altres entitats de la ciutat,

com Els Coloristes i la revista Poble. Va publicar els

seus dibuixos a l’editorial Bruguera i a El Noticiero

Universal. Els dibuixos entreveuen el seu profund

humanisme, que reflectia amb un característic traç, net

i polit. Un homenatge merescut a un dels primers

dibuixants de còmic de la ciutat, que també va destacar

per la gran qualitat humana.

Lingüista i llicenciat en Comunicació Audiovisua

lOrganitza: CNL L’Heura

Lloc: Rambla de Sant Sebastià, 98-100, 5a planta

DISSABTE 20 D’OCTUBRE, 18.30h

Trobada de castellera de TardorActuació de: 

- Castellers de Santa Coloma 

- Castellers de Castelldefels 

- Colla castellera Nyerros de la Plana

Organitza: Castellers de Santa Coloma de

Gramenet

Lloc: Plaça de la Vila

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE, 12h

Audició de sardanes i fira d’intercanvi de llibres a càrrec del Grup

de Dones Àrtemis

Organitza: Patronat Pro Aplec de la Sardana del CEP i Àrtemis 

Lloc: Plaça de la Vila

ALTRES ACTIVITATS

Passi documental «Operación Garzón, contra l’independentisme català»

Organitza: ARRAN

Data i lloc per concretar

Homenatge a Ovidi Montllor 

Organitza: ACP Aramateix

Data i lloc per concretar
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25è aniversari
d’Hipercor

A
mb la sessió a la biblioteca

Salvador Cabré, del Singuerlín,

Debats 2012 va cloure el

programa del present curs (deixant pel

pròxim les dues sessions pendents, del

cicle dedicat al Món que ve). La

d’Hipercor va ser una sessió

extraordinària, nascuda a cavall de la

data: aquest mes de juny ha fet 25 anys

del tràgic i terrible atemptat d’Hipercor.

Un atemptat terrorista que —per la seva

magnitud, pel nombre de víctimes i per la

seva brutalitat— va significar una

escalada inexplicable, que va suposar un

canvi important en l’estratègia d’ETA.

Toni Batista va descriure amb precisió el

desenvolupament dels fets i la

repercussió que van tenir. Va dir que,

donada la gravetat del fet, ni els

mateixos dirigents d’ETA van pensar que

hagués estat organitzat per militants

seus, sinó que ho haurien atribuït a

l’extrema dreta. La reacció multitudinària

de la població, amb la contundència

amb què s’oposà a la violència i el to

serè com ho va fer, va convèncer-los que

el terrorisme era absolutament refusat i

que no tenia cap sentit, cosa que va

suposar l’obertura del camí cap al diàleg.

Robert Manrique, víctima ell mateix de

l’atemptat i una pila d’anys president de

l’Associació de Víctimes del

Terrorisme, va parlar del

dolor de les víctimes, del

calvari que és la pèrdua d’un

familiar, o haver experimentat

en carn pròpia els efectes de

l’atemptat. I va subratllar l’altesa moral

de la reacció de tots ells (parlava de les

víctimes de Catalunya), que no s’han

deixat portar ni pel partidisme polític, ni

per l’odi, ni per l’ànim de revenja: l’únic

que volen és que fets com aquell mai

més no es tornin a donar.

Jordi Valls Olivé va fer encara més

pròxim el drama de les víctimes

d’Hipercor amb la seva intervenció. El

seu pare hi va perdre la vida. Xavier Valls

era un colomenc molt conegut i estimat,

i una majoria dels assistents a l’acte van

seguir la sessió sentint-lo molt a prop,

com es va poder constatar en les poques

intervencions que es van poder escoltar,

en les que es va afirmar que era un home

sempre disposat a ajudar els veïns de

qualsevol barri.

En nom de Debats 2012 es va llegir un

manifest a favor de la pau i es va

demanar a l’alcaldessa que l’Ajuntament

faci una declaració en el mateix sentit, i

que trobi una forma concreta per

mantenir viva i visible a la ciutat la

memòria de les víctimes colomenques

del terrorisme (que, segons Robert

Manrique, són una vintena).

Des de la mesa es va demanar que

s’editi el llibre sobre el Pla Popular, que

el Fòrum porta anys proposant i

reclamant. Seria no solament el millor

homenatge a l’arquitecte Valls, «pare»

d’aquest pla alternatiu, sinó també un

homenatge als nombrosíssims

colomencs i colomenques que hi van

col·laborar, juntament amb altres

tècnics. El Pla Popular —que tant de

servei ens ha fet en la transformació de

Santa Coloma—, és un cas rar i

segurament únic en què, en l’època

franquista, una població dissenya el

projecte de com vol que sigui la seva

ciutat. La revista Grama se’n va fer

partícip i ressò, i el primer Ajuntament

democràtic va encarregar a Xavier Valls i

Bauçà que fes el text del llibre (encàrrec

fins i tot pressupostat), però l’atemptat

d’Hipercor va desbaratar el projecte.

Text: J.P.S. 
Foto: Edgard Sánchez

D Diumenge 2 de desembre, a les 19 hores, al teatre Sagarra,

tindrà lloc l’espectacle poètico musical amb el motiu El Riu i
la Ciutat.

iàlegs amb la ciutat

ulturac
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L
a denominació Gramenet fou el primer topònim local

que s’utilitzà per a denominar el que avui ocuparia el

territori de Santa Coloma. A falta de que apareguin

nous indicis o de que surtin a la llum nous documents, la

primeria referència a Gramenetum, o Gramenet, la trobem en

un document testamentari de l’any 1012, fa tot just mil anys.

(Llibre d’Antiguitats de la Seu de Barcelona. Arxiu Cat. Volum

IX, pàgina 133, document 310)

En un dels documents més vells del Llibre d’Antiguitats de la

Seu de Barcelona, llegim que «Ramon, Comte, i sa muller

Ermisindis, fan donació als canonges de la Santa Creu i santa

Eulàlia i a tots els clergues que viuen en comú, d’una hisenda

i diversos predis (camps) que confronten al nord amb un

indret anomenat Gramenetum, la vall Carcerenya (in locum

vocitatum Gramenetum vel valle Karcerenia), fins a la Torre i

Puig de Guifré cap a Aquiló fins a la sorra de la mar, a migdia

s’ajunta amb la profunditat del mar, i a ponent amb les dues

riberes del riu Bisoceo, on des de l’entrada a la mar es torna

a ajuntar a Gramenetum…». En aquest fragment del

document podem identificar la vall Carcerenya, que seria

l’actual vall de la Pallaresa, El Puig de Guifré com a l’actual

Puigfred o muntanya del Sanatori, i el riu Bisoceo com el

Besòs.

A partir de 1012 les citacions de Gramenet fent referència al

poblament s’aniran succeint en molts dels documents del

segle XI. La demarcació de Gramenet era, aleshores, un indret

amb poca població. Es creu que deuria comptar amb 30 focs,

que equivaldria a unes 140 persones. La població era

constituïda preferentment per pagesos  i alguns nobles, com

els estadants de les cases fortes de la Balldovina i l’actual

Pallaresa, entre d’altres. Per assistir espiritualment els

estadants es va edificar la primera església de Santa Coloma,

segurament a la segona meitat del segle X. Va ser mig

enrunada el 985 en una de les ràtzies d’Al Mansur, que també

destruí altres edificis del Pla de Barcelona. Més endavant

l’edifici es va reconstruir amb l’estil romànic.  Desconeixem si

en els seus inicis l’església estava dedicada a Santa Coloma,

tot i que diversos investigadors així ho creuen. No és fins l’any

1024 que trobem la primera referència documental de

l’advocació de la santa, en un acte testamentari on apareix

Santa Columbae de Graminetum. Sabem també que el 1152

ja era considerada com a parròquia, i que al seu voltant es

van agrupant petites cases de pagès que formaran un

incipient nucli urbà. Des de l’any 1100 per referir-se al nostre

terme el topònim Gramenet serà substituït pel de Santa

Coloma de Gramenet. La introducció de l’advocació d’un sant

en la denominació originària també es va produir a les terres

veïnes de Gramenet, com Reixago, que passava a ser Sant

Pere de Reixach, Bitulona (Badalona) com a Santa Maria de

Bitulona, o Palombare com a Sant Andreu de Palomar.

El nom originari només fou recuperat durant un breu període

de temps a partir de 1936, durant la II República, en què es

refusaren referents religiosos i la localitat passà a denominar-

se Gramenet del Besòs.

El topònim Gramenet deriva del llatí gramine, que significa

herba. Amb el sufix col·lectiu –etum, gramenetum vindria a dir

lloc amb abundància d’herba. En català determinades herbes

gramínies s’anomenen encara gram, grama o agram, que

destaquen per ser unes plantes humils però molt persistents.

A Catalunya encara existeixen pobles amb el topònim

Gramenet: de Benavent i de Beranui. Tots dos estan situats al

Pirineu, a la comarca del Pallars Jussà, i en situació de

despoblament.

I parlant de dates rodones, podem comentar que ara fa 825

anys, el 10 de novembre de 1187, el bisbe Bernat de Berga

consagra l’església dedicada a la màrtir santa Coloma, i

s’assenyalen els termes o límits parroquials. Era costum que

en el moment de la consagració, el bisbe determinés amb

certa minuciositat de quina població disposava, els castells,

masos o hisendes, a fi de poder cobrar els delmes. Evocant

aquest fet, l’Ajuntament de Santa Coloma va celebrar l’any

1987 el VIII Centenari de la delimitació del terme municipal de

la nostra ciutat, interpretant la paritat entre termes parroquials

i del municipi.

En l’actualitat hi ha persones que per referir-se a la nostra

localitat ho fan amb el topònim Gramenet. Tot i tenir la seva

justificació històrica i social, el topònim compost de Santa

Coloma de Gramenet s’utilitza des de fa més de 900 anys,

una vigència integrada pels colomencs i difícil d’obviar.

ida del Centrev
El nom de Gramenet 
va aparèixer fa 1.000 anys

Text:  Albert Noguera



12

ida del centrev
LA SARDANA: passat, present… i futur?

É
s cert que –atenent al moment

actual que travessem, de

possible procés cap a una

independència– potser deixa de tenir

sentit el col·loqui que es plantejava en el

present article. Si tot plegat deriva cap a

–efectivament– una independència,

sembla obvi que la nostra dansa

nacional, la sardana –un dels valors

autòctons del nostre país–, perdurarà i es

divulgarà  com a símbol inequívocament

identificatiu de Catalunya.

Ara per ara, però:

Com definiríeu l’estat de salut d’aquesta

dansa popular catalana? Crític? Estable?

Que evoluciona favorablement?

Creieu que es potencia suficientment la

sardana? Se’n fa prou divulgació?

Veient la mitjana d’edat generalitzada a

les rotllanes de balladors… per què

penseu que la gent jove no s’hi enganxa?

Pot ser culpa del mateix sector

sardanístic?

Com creieu que ha afectat la crisi a nivell

de les actuacions?

Valentí Maymó Cusidó, músic de tenora

de la Cobla Jovenívola de Sabadell:

«L’estat de salut de la sardana el definiria

com a estable… o millor dit, amb una

mala salut de ferro, donat que es troba

sense un relleu generacional. Existeix

una tensió entre tradició (que no

“vesteix”) i modernitat. Tampoc es pot

innovar. No es pot canviar el que és

l’essència de la sardana.

Si es potenciés des de l’administració a

través dels centres cívics, per exemple,

potser seria possible un gir, com en el cas

dels castellers, que hi ha hagut una

renaixença. És cert, però, que les

realitats locals tenen dificultat, i la

globalització empeny amb força. És una

qüestió de repte reafirmar-nos amb les

tradicions. És una reafirmació d’identitat,

i per això cal voluntat sobretot, perquè no

es perdi el relleu generacional iniciat en

altres generacions.

A nivell local, per exemple, per mi té molt

més mèrit ser d’un grup que vetlla per la

sardana en un lloc com Santa Coloma

que no pas a l’Empordà, per exemple. Jo

els definiria com a petits guerrers de la

cultura catalana; uns lluitadors! La feina

que fan té molt de mèrit, donada

l’heterogeneïtat cultural de Santa

Coloma.

És cert. No hi ha gaire públic jove als

concerts. L’envelliment del públic és

general. Potser ha acabat sent una

sardana de gent gran; i és que no es

tracta d’una dansa divertida. També és

cert que no és un entorn massa obert. Els

mateixos sardanistes a vegades et fan

perdre les ganes de ballar perquè són

una mica selectes.

En canvi, a nivell de la cobla, la percepció

és molt diferent. Crec que es troben en

un molt bon moment, les cobles; sonen

molt i molt bé. Realment l’edat és molt

diferent dalt i baix de la tarima. Hi ha una

gran diferència entre el que és la salut de

la sardana com a ball i de la salut com a

cobla.

Sí que s’ha notat la crisi a nivell de

contractacions, òbviament. Normalment

tenim actuacions periòdiques, que es fan

cada any, però és estrany que se’n trobin

Text: Agnès Olivés
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de noves.

Amb tot, a nivell de cobla li veig

clarament una continuïtat. Fa temps que

s’està dient: això s’acaba… però no ha

passat. Sempre hi ha qui ho va

continuant. Si més no a les Festes

Majors dels  pobles, o als aplecs.

De fet, parlem que hi ha unes setanta

cobles a Catalunya… i més de mil actes

sardanístics a l’any… realment trobaríem

algun acte folklòric amb el mateix

número d’actes?»

Jordi Olivés Garrigó, membre del

Patronat Pro Aplec de la Sardana de

Santa Coloma de Gramenet i sardanista

de cor i mena:

«L’estat de salut de la sardana com a ball

el definiria com a crític. 

Crec que li falta molta divulgació: o no

interessa, o no se sap o no es deixa fer.

No se n’enraona per la tele, ni per la

ràdio (els programes temàtics es fan en

hores intempestives; sembla que

estiguin pensats per no ser escoltats i

poder trobar un argument per retirar-los

per falta d’audiència).

A nivell local, administratiu, tampoc és

l’interès que s’hi posa. Si s’hi fa incís, es

fa, però per iniciativa pròpia no surt de

fer actes sardanístics –potser degut a

que no s’arrosseguen masses…

Tinc la sensació que la sardana quedarà

reduïda a aplecs molt concrets de

poblacions amb determinat arrelament i

a Festes Majors de nuclis petits de

població, i a festivitats molt concretes,

com la Diada. A l’àrea metropolitana com

a tal, no. 

Nosaltres, que hem recorregut uns

quants aplecs, veiem que, exceptuant

llocs molt i molt concrets, la manca de

gent jove de balladors és un fet molt

generalitzat. Cosa curiosa, a nivell de

cobles hi veig gent molt jove i que

comença, però en canvi quant als

balladors… passa al revés. Per exemple,

de moment, pel que fa a Santa Coloma,

no es veu un relleu generacional, tot i

que es té l’esperança de que hi sigui. 

Durant molts anys sí que crec que

l’entorn sardanístic va ser un cercle

tancat, però des de fa uns anys ençà,

s’està intentant que sigui més obert,

acollidor. Però realment és un dels mals

de l’estat actual de la sardana, el cercle

tancat que ha existit, que existeix i que

existirà. No es pot canviar res; per

exemple, introduir variacions per fer-ho

més amè, més variacions de sardanes,

fer audicions de 7 tirades en comptes de

10 perquè no siguin tan llargues, i és

que, de fet, la gent tampoc les balla totes

senceres! Costa molt fer variacions

concretes perquè sempre et sortirà el

sector crític més conservador, més

lletraferit, que s’estanca i és reticent a fer

innovacions. Costa molt canviar les

coses: per exemple, l’exigència d’haver

de ser tres cobles per poder considerar-

se “un aplec”, a la possibilitat de ser-ne

només dues, crec que seria una mesura

interessant a proposar a l’assemblea de

la Federació, degut al problema

econòmic amb què es troben molts

grups. Potser així proliferarien més

aplecs arreu dels pobles, perquè la

inversió necessària es reduiria.

Com a ball, no sóc optimista, no li

preveig un futur prometedor, i ho dic amb

tota la pena… En canvi, sí que li veig una

continuïtat a nivell de concerts-

audicions. I és que cada vegada hi ha

menys gent que balla sardana… com tot,

quan estava prohibida semblava que se’n

ballava més. Hi ha qui diu que si s’arriba

a limitar es tornarà a agafar amb força.

A nivell de contractació potser no es nota

tant la crisi; potser ens trobem en una

situació més o menys estable,  perquè les

cobles cal contractar-les amb antelació

d’un any per l’altre, perquè elles –i que

duri– van tenint concerts.»

(…) En Valentí Maymó, jove músic de la

Cobla Jovenívola de Sabadell, i en Jordi

Olivés, component del Patronat Pro Aplec

i ballador de Santa Coloma de Gramenet,

són un viu reflex del que ells mateixos

expressen: joventut pels concerts i

audicions i vellesa pel ball.

El futur els donarà la raó o no, però ells,

de moment, des dels seus respectius

àmbits, estan treballant per la

perdurabilitat i la divulgació de la

sardana. Visca!
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Sopar a la fresca
Per a acomiadar el curs, el CEP va convocar els socis i amics

que ho volguessin a sopar a la fresca el divendres 13 de juliol al

carrer de sant Josep. Aquest és el segon any  d’aquest acte

que ha congregat un bon nombre de comensals. Els

participants van aportar els plats cuinats: primers, segons o

postres, que van ser exposats en forma de deliciós buffet fred

on cadascú se servia.

Diada de l’Onze de setembre
Com cada any, amb motiu de la Diada de catalunya, l’11 de

setembre, el Centre va participar en l’ofrena floral a la Senyera

a la Plaça de la Vila. A la plaça, després dels esdeveniments

polítics de finals d’estiu, es respirava un ambient especial

d’afimació nacional, que presagiava que la manifestació de la

tarda a Barcelona esdevindria un fet històric. L’acte va comptar

amb la tradicional ofrena de les autoritats municipals i la d’una

seixantena d’entitats de la ciutat i la presència de força públic.

Excavacions al poblat ibèric
Aquest final d’estiu s’han reprès les intervencions arqueològiques al jaciment del Puig

Castellar. A finals de l’estiu el Rotary Club colomenc  va fer lliurament al CEP d’una donació

econòmica de 6.000 euros a fi de que es destinés a la preservació del patrimoni colomenc,

i en concret al poblat iber. D’acord amb el Museu Torre Balldovina, que en dirigeix la

conservació i divulgació, es va decidir emprar els diners per a la consolidació d’un habitacle

de la part nord, on ja n’hi ha un dels carrers amb cases consolidades. La intervenció

arqueològica l’ha realitzada l’empresa CODEX, i ha consistit en fer un paviment  i consolidar

les parets amb una marca rogenca que delimita la part restaurada de l’original. En la visita

realitzada durant l’excavació aquest setembre, Roque Pascual, del Club Rotary, i membres

del CEP van rebre les explicacions de l’arqueòloga Conxita Ferrer, que dirigeix les

excavacions.

D’altra banda, i referent al Poblat, cal informar que la creació del Consorci del Parc

Arqueològic Puig Castellar sembla que s’ha desencallat després de molts anys d’espera.

Aquest Consorci, que ha de vetllar per la conservació i protecció del jaciment ha d’estar

format per l’Ajuntament, El CEP i l’Institut d’Estudis Catalans (com a propietaris del

jaciment). L’Ajuntament ha nomenat com a representants l’alcaldessa, Núria Parlon, i els

regidors Jordi Mas i Petry Jiménez, i per part del CEP ho serà en Rafel Trias, i falta detallar

quins seran els de l’IEC. La creació d’aquest consorci ajudarà a cercar noves fonts de

finançament per a la protecció i divulgació del llegat iber, alhora que deslliurarà de la

responsabilitat de la custodia al CEP, que ho ha desenvolupat durant molts anys en què ha
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Hem anat 
de colònies!

Aquest
estiu hem anat de colònies a Joanetes, la
Vall d’en Bas. Com que som valents i hem decidit estar
fora de casa una bona temporada, ens hem dividit en
dues expedicions segons l’edat: els més grans hem estat
15 dies (del 25 de juny al 8 de juliol), i el petits, que
se’ns han afegit més tard, han estat 10 dies ( del 29 de
juny al 8 de juliol). JA TENIM GANES DE REPETIR!!!!!
L’estiu ens ha servit per agafar forces i hem retornat a
l’octubre plens de propostes.

Enguany serem QUATRE GRUPS!

· Petits. 1r, 2n i 3r de Primària (Nascuts el 2004, 2005 i 2006)

· Mitjans. 4rt i 5è de Primària (Nascuts el 2002 i el 2003)

· Grans. 6è de Primària, 1r i 2n d’ESO (Nascuts del 1999 al 2001)

· Joves. 3r i 4r d’ESO (Nascuts al 1997 i 1998)

I tenim preparades moltes activitats...US HI ESPEREM!
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L’alzina surera
Text: Pepi

L
’alzina surera (Quercus suber), també anomenada suro,

és un arbre perennifoli d’aspecte molt semblant a

l’alzina, és de mida mitjana, i originari de la Mediterrània

occidental.

La característica més identificativa és l’escorça grisenca,

gruixuda i rugosa d’on s’extreu el suro. A causa de la seva

escorça, el suro ha estat explotat forestalment, afavorint les

terres on pot créixer l’expansió. Normalment té entre 5 i 15

metres d’alçada, però es poden trobar exemplars molt vells de

fins a 20 metres.

Forma boscos clars, anomenats suredes, a les terres baixes

sobretot del litoral sobre terrenys silicis.

ECOLOGIA: La surera és una espècie pròpia de la regió

mediterrània que necessita hiverns més humits i suaus que

l’alzina, que la substitueix a mesura que el clima adquireix

característiques continentals. Es tracta, doncs, d’una espècie

termòfila, perquè, entre altres raons, la seva fructificació,

moment quant difícilment pot suportar les gelades, es produeix

durant els mesos de desembre o gener.

Finalment, el suro que forma l’escorça és una adaptació contra

el foc, en uns territoris on aquets és un factor limitant

important.

DISTRIBUCIÓ: Les sureres es troben actualment a la

Península Ibèrica, el sud de França, Còrsega, Itàlia, Tunísia,

Algèria i Marroc. Hom calcula que ocupen en aquests territoris

un total de 2.500.000 hectàrees.

EXPLOTACIÓ FORESTAL: De l’escorça se n’extreu el suro.

De la primera pelada de la surera se n’extreu el pelegrí, un

material de baixa qualitat que no es pot fer servir per elaborar

taps. Es pot utilitzar triturat o per fer aglomerats. Les pelades

següents es realitzen cada 12 anys aproximadament, de forma

absolutament manual, i d’elles se n’extreu el suro de qualitat

suficient per a tots els usos, especialment els taps de suro

d’ampolles de vi i cava.

Els fruits de la surera, les glans, són l’aliment de diferents

animals, entre els que destaquen els porcs, que en algunes

regions de la Península pasturen lliurement sota les sureres,

formant el característic paisatge de deveses

castellanes,extremenyes, andaluses i portugueses.

LICOR DE GLA

1 litre d’aiguardent «orujo»

30 glans d’alzina madures

200 grams de sucre

Peleu les glans, talleu la pell dura i la més fina, poseu-les en un

recipient de vidre de boca ample i deixeu-les macerar durant

sis setmanes amb l’aiguardent. Poseu el sucre en un cassó

antiadherent a foc suau fins que es desfà, afegiu-lo a la barreja

i continueu macerant 30 dies més. Coleu, filtreu, embotelleu, i

conserveu-lo en un lloc fres, sec, net i lluny de focus de llum,

Vulpes vulpes. Guineu comuna.
Zorro rojo.

Mida: cap i cos: uns 70 cm. Cua: 40 cm.

Descripció: Mamífer de la familia dels

cànids. Te l'aspecte d'un gos de mossell

esmolat, orelles grans i triangulars i una

característica cua molt peluda. A part

d'una col.loració vermellosa al dors, tot i

que aquesta és variable. Potes curtes i de

color negre.

Costums: És un animal molt oportunista...

viu a tot arreu. Desde terrenys inhòspits i

totalment salvatges... deserts, alta

muntanya, maresmes... fins a hàbitats

totalment humanitzats, com algunes

ciutats i pobles.

Alimentació: Omnívor. La seva dieta és

molt variable al llarg de l'any, adaptant-se

als aliments estacionals... insectes, fruites,

bolets, peixos, anfibis, rossegadors, ocells,

carronya, etc...

És un animal magnífic, que trobarem

Text:  Antonio Martínez

fàcilment en excursions, de vegades molt

confiat. Però no hem de donar-li de menjar.

Durant molts anys ha estat persseguit pels

danys causats en granges i la transmissió

de la rabia.

Inclús encara es persegueix amb verí a

diferents “cotos de caza”... Activitat

il.legal, evidentment, ja que a més, moren

moltes altres espècies... 
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L
a paraula pobre pot tenir moltes definicions. Alguns

per falta de feina, altres per llàstima o simplement per

ser reconegut per bona persona o fins i tot dir pobret

a una criatura que ha fet una gracieta. No em refereixo als

pobres necessitat, sinó als captaires professionals que

abundaven anys enrere, que en dies determinats passaven

per les cases demanat caritat i que, quan trucaven a la

porta, dèiem als de casa: «hi ha un pobre, en tal», cadascun

amb el seu tarannà o ritual d’agraïment o com un, anomenat

Zepelín, que si li demanaves, feia

tres salts quan rebia la moneda.

En vaig conèixer un, cap als anys

seixanta, per proximitat de la seva

feina i la meva. Jo en un establiment

i ell a l’altra banda del carrer amb el

seu parany. Era un captaire, era

manc i la seva estratègia consistia a

situar-se en un lloc de pas, prop d’un

mercat, a l’hivern a l’ombra i a l’estiu

a ple sol per fer més llàstima.

Assegut a terra amb les cames

arreplegades amb els peus per sota

les cuixes –d’això va venir que la

gent l’anomenés el Buda–, i a tocar

dels genolls estenia un full d’anuncis

de La Vanguardia, treia del «macuto»

quatre pedretes que posava a les

puntes del paper i escampava unes

quantes pessetes «rosses», i a continuació ja era la gent que

anava tirant al paper i ell de tant en tant en treia perquè no

es veiessin massa i les posava contades al sarró, i amb una

pedra punxeguda feia una ratlla a terra i quan acabava la

feina ja sabia el que havia recaptat.

Ell no demanava res: el paper estès era el seu reclam. L’únic

que feia era estar informat, sobretot de successos dels més

morbos que captava a la radio, i si la gent passava de llarg

els cridava i xampurrejant el castellà –es notava molt que

era fill de l’Empordà, on hi tenia una bona casa– els

explicava el fet o el rumor, i moneda que queia al paper.

Quan plegava deixava la xavalla recaptada a botiguers de

confiança i anava a peu a dinar al Clot, que encara hi

quedava un servei de beneficència de Auxilio Social, on

dinava i li donaven un entrepà per sopar. Allà hi va conèixer

un home que hi anava per necessitat i li va oferir que li

comprés el pis, cosa que va fer amb bon preu a cal notari

per ser al comptat, i el va llogar de seguida. 

Quan jo el vaig conèixer em va dir que feia un parell o tres

anys que dormia en una cova en un marge de la carretera

de La Roca, exactament al revolt de la carretera sota el

cementiri, i encara va durar temps,

fins que un dia li varen rebentar les

fustes i llaunes que tancaven el cau i

li van calar foc al jac i a alguna

rampoina que hi tenia. Va canviar de

lloc, a una caseta al mig d’uns

camps, passat el pont vell, prop del

camí de la fàbrica del paper, i una nit

uns individus el van assaltar i retenir

amenaçat amb navalles perquè els

digués on guardava els diners, i no

els ho va dir. Abans s’hauria deixar

matar. Quan ja clarejava i hi havia

remor del camions i gent de la fàbrica

es va escapar. Va tornar a la cova,

que era més segura.

El pobre, buscant seguretat, es

decidí per comprar un pis, i en aquell

temps s’estaven edificant alguns

blocs i el futur mercat del Fondo, i es va comprar un pis

acabat de fer a tocar de la plaça del Rellotge, i regatejant li

van fer un bon preu per ser pagat al comptat quan els seus

veïns es mataven fent hores per pagar les lletres. Van anar

al notari i res més, propietari i prou, cap més paper, ni rebuts

de l’aigua ni de la llum.

La majoria de gent era modesta, no cal dir pobres, però

esclavitzats pel treball, i aquests «pobres», captaires

espavilats i gasius, vivien en una absoluta llibertat. Els

pobres d’avui dia són tant o més pobres que els d’abans, i

molts ho són havent tingut gairebé de tot i ara han d’amagar

i dissimular la seva pobresa.

Pobres

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 i . . .  

. . . les nostres coques de Sant Joan



ol·lectiu Ciutadàc
La MAT: continua el perill

El projecte d’instal·lació d’una línia

elèctrica de Molt Alta Tensió

continua sent una greu amenaça

per al nostre territori. Un perill per a la

salut de les persones que viuen als

barris limítrofs (Oliveres, Can Franquesa,

Singuerlín i Guinardera), i un desastre

ecològic si el filat sobrevola el parc

natural de la Serra de Marina. Si això

succeís, a més de l’impacte paisatgístic

de veure unes tres torres de 50 metres

d’altura per sempre més, existeix el perill

que la normativa exigeixi la

desforestació dels terrenys que

sobrevola la MAT per evitar risc

d’incendis. Això crearia veritables

autopistes desforestades que

travessarien la muntanya i que, entre

altres desastres, suposarien arrasar el

cor del Torrent de les Bruixes, on des de

fa trenta anys estem recuperant la

vegetació. I és que, de fet, el filat elèctric

hi passa pel bell mig.

D’ençà que es va conèixer el projecte, a

la primavera passada, la societat civil,

encapçalada per la Plataforma en

Defensa de la serra de Marina, la

FAVGRAM i l’Ajuntament de la ciutat,

han fet diversos actes de repulsa al

projecte. Tots els grups municipals de

l’Ajuntament s’hi han posicionat en

contra, així com també altres

ajuntaments com el de Badalona (on

també hi va una derivació de la MAT).

També altres organismes com la

Diputació barcelonina i el Consell

Comarcal del Barcelonès. S’han fet

manifestacions i un gran mural amb el

lema Aturem la MAT, i s’han recollit

gairebé 7.000 signatures de ciutadans

en contra del projecte.

Tot i això el perill persisteix, ja que

l’empresa que executarà el projecte,

Red Eléctrica Española, ja és propietària

dels terrenys on s’ubicarà la subestació,

a l’actual aparcament del Cementiri. No
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Text i foto: Albert N. 

van fructificar les accions de l’Ajuntament

de negar-se a l’acta d’expropiació, ni ha

servit portar l’assumpte al Tribunal

Suprem, que ha desestimat el recurs.

També s’ha debatut al Congrés i al Senat,

i com a esperança hi ha el fet que la

Comissió Europea ha sol·licitat informació

sobre el projecte i les seves

conseqüències en la salut de les persones

i l’impacte ambiental. 

Jornada de treball del
Col·lectiu ciutadà
Com cada tardor ens reuniren per realitzar una Jornada de treball
al Torrent de les Bruixes. La trobada serà diumenge 11 de
novembre, a les 9 del matí, a la Font de sant Roc o del Drapet.
Arranjarem un tram de l’itinerari pedagògic del torrent.
Porteu eines i calçat adequat. 

Esmorzar
ibèric
Diumenge 23 de
desembre, a partir
de les 10 del matí.
Al Turó del
Pollo.
Cal que 
porteu plat,
got i
coberts.

Loteria de Nadal del CEP

Nº 28.976
Ja a la venda. Afanyeu-vos!
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Alfons
Alfons, qué tendrá
la Serra de Marina,
que a tantos colomenses
nos atrae su hermosura.

Siempre dando ejemplo
de esa noble personalidad,
con gran perseverancia
en defender la Serra de Marina.

Alfons, tú siempre fuiste
el sol y la vida,
el corazón que hizo latir
en los bruixots la buena armonía.

Cada sábado esperábamos
con ansiedad tu visita,
con tu habitual buen humor
y tu sincera sonrisa.

Fuiste un ciudadano ejemplar
de lo más bueno lo mejor,
para tu familia, tu trabajo
y para la sociedad en general.

Por tu noble sinceridad
por la amistad que tú ofrecías,
con orgullo sincero recordaré
conversaciones que contigo tuve.

Cómo olvidar aquella voluntad
para ayudar a los demás,
y aquella entrega férrea
para crear naturaleza.

Alfons tenía
un corazón muy grande,
en él, solo amor había
para Conchita, su compañera,
para sus hijas y familia
y para la humanidad entera.

¿Cómo vamos a olvidar,
todos los que te conocimos,
tu solidaridad y tu lucha
por un planeta para las personas?

Siempre, siempre te recordaremos,
y entre nosotros te hallaremos,
de mil formas distintas,
que sean naturaleza viva.

En forma de pino,
en forma de algarrofero,
en el agua cristalina
del manantial de la Font de la Bóta.

Gabriel Andrés Manzanero

29/9/2012

Per l’Alfons
La pluja tan desitjada
va arribar ahir al matí,
però, tot i ser molt esperada,
no la vaig poder gaudir.

No entenia la raó
de la manca d’alegria,
però ho vaig saber tan bon punt
em va trucar la Conxita.

Alfons,
no era pluja allò que queia,
eren llàgrimes del cel
plorant per la teva absència.

Diuen que plorar es bo, i jo ho crec.
I les llàgrimes que per tu 
el cel ahir va vessar
van regar boscos i muntanyes
i totes les lleres dels rius
oblidant la gran sequera
i tornant-ho tot més viu.

Vull que sàpigues, allà on siguis,
que els que aquí ens hem quedat
continuarem tenint cura
de tot el que has estimat.

La Conxita, les nenes, els néts,
el riu, les garrofes, el torrent
i també aquest petit país nostre
que alguns el volen malmès.

I finalment et vull dir que
cada vegada que algú canti «lo tio Pep»
ens recordarem de tu.

Bé, de fet, Alfons, et recordarem sempre.

Mercè Prat
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ida del Centrev
En record de l’Alfons
Martínez

E
l 29 de setembre ens ha deixat L’Alfons Martínez Esteve, a l’edat de 82 anys, a

causa d’una malaltia. L’Alfons, el «Fonsu», com molts el coneixien, va néixer el

1929 al Poble Sec, però ja de petit venia a Santa Coloma, on el seu avi s’hi havia

construït la casa i l’hortet. S’hi va establir definitivament l’any 1958, quan es va casar

amb la Conxita Gillué. Es va guanyar la vida fent de fuster ebenista, una feina que

requereix paciència i treballar amb delicadesa i precisió la fusta, tot i que també s’atrevia

amb altres materials, com es pot apreciar en les piques de marbre del Torrent de les

Bruixes i la Font de sant Roc. Tant ell com la seva esposa van col·laborar des de que

van arribar a la ciutat en diversos aspectes de l’activitat social, la parròquia Major,

entitats… i al mateix temps pujar amb estima una família amb tres filles. Durant la

transició participà a l’Assemblea de Catalunya i a l’Assemblea Democràtica local, i va

acabar presentant-se a les eleccions per la CUPS, però deixà la via política perquè

afirmava que no era home de partit i no li agradava que li marquessin directrius. Però

l’afany de servei a la comunitat va fer que es

decantés cap a la defensa de la natura i la

cultura, i és així que l’any 1978 es vincula al

Centre Excursionista Puigcastellar. Allà crea

amb altres companys la secció del «Col·lectiu

Ciutadà», on enceten la tasca amb la

campanya de plantació d’arbres a la ciutat, la

reivindicació del riu Besòs (en uns moments

en què això semblava una quimera), la

recuperació de les fonts, la lluita pel

patrimoni… i sobretot la recuperació

ambiental del Torrent de les Bruixes, que

comencen l’any 1987. Durant gairebé tres

dècades, setmana rere setmana,

l’entusiasme i dedicació d’aquests «Bruixots

del Torrent» ha retornat el verd a la nostra

muntanya, de la que l’Alfons se sentia

complagut, en veure brotar alzines, roures o

els seus estimats garrofers. Al torrent va

posar en pràctica allò d’una actuació local en

pro d’un pensament global.

Al CEP era un soci molt actiu, i on ha estat un

referent per les fermes conviccions, integritat

i generositat. La talla cívica de l’Alfons el va

fer mereixedor, l’any 2004, del Premi Ciutat

de Santa Coloma atorgat per l’Ajuntament. 

En la cerimònia de comiat, que es va realitzar

al tanatori de la ciutat, es va copsar

l’agraïment dels colomencs cap a l’Alfons,

per haver fet més humana la ciutat, i per

haver embellit el nostre paisatge retornant la

vida a les fonts, poblant-lo d’arbres,

recuperant el riu, i fent que copsem la natura

de prop. Entre els poemes llegits n’hi va

haver un de Miquel Martí i Pol que podria

servir d’epitafi: 

Ara és l’hora d’estimar pels camins,

a la vora del riu on l’herba és blana i

acollidora

i a l’ombra dels vells arbres, a les fonts mig

perdudes,

allí on el bosc és més íntim.

Com a acte final  del sepeli, tothom va sortir

a l’aire lliure i va cantar al seu voltant la cançó

Lo Tio Pep. Entonant aquest cant, molts

recordàvem aquest gran home de port alt i

elegant, afable i bon conversador, de

conviccions personals profundes que

defensava amb coherència. Que el seu

record perduri amb l’alegria que ell va viure la

vida.
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ardaness
Ja hi tornem a ser! 
(Endavant amb les sardanes!)

C
om activitats d’estiu hem tingut

l’anunciada sortida a l’Aplec de

Montblanc, el dia 1 de juliol, i el viatge a

l’Aplec Internacional celebrat a Budapest, del qual

l’Eduard Juanola ens fa la seva crònica particular

en un altre espai d’aquest butlletí. 

Pel que fa a l’excursió a Montblanc, hem de dir que

el temps no ens va ser massa propici, ja que una

plugeta que va anar de menys a més ens va

acompanyar tota la jornada. Sort, però, que la

ballada de la tarda es va poder fer a cobert de

l’antiga església de Sant Francesc, a la magnífica

nau gòtica ara utilitzada com a espai

d’exposicions, concerts i altres esdeveniments

culturals. Tot i l’esmentada pluja, vam poder fruir

de l’esmorzar que oferia l’organització als presents

a recer dels porxos de la Plaça Major. Després qui

va voler es va quedar a la plaça per escoltar o

ballar, algú va aprofitar per passejar pel seu

compte o fer una visita guiada pel poble.

A l’hora de dinar tothom va fer cap al restaurant

que, per cert, estava ubicat davant mateix de Sant

Francesc, i això va facilitar entrar-hi sense gaire

mullena i assistir a l’audició de la tarda fins l’hora

que vam considerar prudent per tornar a casa,

encara que  no s’hagués acabat la festa, cosa que

no va agradar a algú dels assistents, però malgrat

això, l’inconvenient de la pluja i la incomoditat de

la manca de lavabos al recinte, pensem que,

majoritàriament, va ser un dia d’agradable

convivència.

Amb la ballada de Festa Major, com és costum,

ens hem retrobat a Can Sisteré per donar per

acabades les vacances i iniciar el nou curs, que

tots sabem que serà difícil, perquè ens haurem

d’adaptar a les penúries econòmiques i mirar de

trobar entre tots solucions que ens permetin seguir

endavant amb la nostra tasca al servei de la

sardana i dels sardanistes de la ciutat i poder oferir

programacions de qualitat que atreguin també

gent de fora, com la que sovint ens acompanya a

les nostres audicions. Us recordem que estem

oberts a rebre els vostres suggeriments i a

exposar-vos les vies que per part de la Junta

estem tractant d’endegar.  

Malauradament, en aquest començament de

temporada hem hagut de lamentar l’absència de

Text: Joan Llagostera

Foto: Andreu Garcia

en nom de la Junta del Patronat 

pro Aplec i Amics de la Sardana

A
mb motiu de l’Aplec

Internacional, celebrat a

Budapest, el Patronat pro

Aplec i Amics de la Sardana hem

aprofitat per allargar al seu entorn el

nostre recorregut. Després que, amb

els anys, hem passejat per tot Europa,

aquest 24è viatge hem decidit anar cap

a l’est i l’hem organitzat del 27 de juliol

al 6 d’agost visitant Romania i Hongria. 

Visitàrem, entre altres coses, el Palau,

avui seu del Parlament. És una

excepcional i fastuosa construcció

d’un cost incalculable, feta pel dictador

Ceausesco. Fou necessari aterrar gran

part del poble antic: 9.000 cases, 13

esglésies, 3 monestirs i 2 sinagogues.

Algú digué que això serà història, però

avui per avui és la bestiesa pròpia d’un

dictador desequilibrat, fatxenda,

orgullós i bèstia. Des del balcó principal

es veu una gran avinguda, que volgué

que fos més gran que els Camps Elisis

de París: té un metre més d’amplada,

quatre kilòmetres de llarg i a la meitat

una rotonda amb divuit fonts.

l’entusiasta amic i company de junta,

en Vicenç Cerezo, que va morir pocs

dies abans a causa de la greu malaltia

que li va esguerrar prematurament la

il·lusió que tenia per jubilar-se i poder

dedicar més temps a la família i a la

seva gran afició: la sardana. El nostre

condol als seus, en especial a la seva

esposa Magda, amb qui desitgem

seguir compartint moltes estones de

companyonia, amb el record sempre

present d’en Vicenç. 

L’11 de setembre la Viki Jimeno i en

Domènec Alsina ens van representar a

l’ofrena floral de la Diada, i més tard la

cobla Rambles va interpretar las

sardanes del programa.

Per aquesta tardor tindrem una audició

el diumenge 21 d’octubre, inserida dins

dels actes del Correllengua 2012, que

amb el lema Llengua, Cultura i Llibertat,

recorre pobles i ciutats de Catalunya

fins a l’acte final a Perpinyà. I ja entrat

l’hivern, celebrarem la festivitat de

Santa Coloma amb la tradicional

ballada a la plaça de la Vila (recordeu

que des d’uns dies abans trobareu a la

pàgina web del CEP més informació i

detalls de les programacions).

El darrer viatge a l’Aplec 
Internacional de la Sardana Text: Eduard Juanola

Foto: Vicenç Jové
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Deixem la ciutat en direcció a Sinaia i

travessem una gran planúria, eminentment

agrícola i molt pobre. Encara hi circulen

carros tirats per cavalls.

Aquesta plana és rica en petroli i gas,

l’explotació de la qual fou venuda en el seu

dia als austríacs, que ho controlen, i el país

paga el combustible a un preu igual al

nostre. Apareixen ja els primers turons dels

Carpats i arribem a Sinaia, ciutat a 880

metres d’altitud, zona d’estiueig i esquí,

amb força moguda.

Tot anant cap a Brasov ens aturem per

visitar el castell de Peles, és una meravella,

un memorial de bon gust i bon fer. La fusta,

meravellosament treballada, és el principal

material emprat. És del més bonic que he

vist. Cal visitar-ho.

Travessem diversos pobles de muntanya

força ben posats. A baix, una gran planúria

agrícola i industrial. Situada en aquesta

planúria, Brasov, on fa una calor sufocant.

Després de visitar els llocs més importants

ens dirigim cap a Bran per veure el castell

de Dràcula. Si haig de ser franc, és una

collonada; no val la pena de perdre-hi el

temps. Sense menystenir el petit castell,

per a mi no té cap altre interès.

Tornem a Brasov, força cuidada, amb parcs

ben endreçats, malgrat la sequera, i molt

de bosc envoltant-la. La Conxita Gillué ha

caigut en un graó de l’hotel i hem hagut

d’anar a l’hospital. S’ha resolt

favorablement, dins del que cap, i valenta

com és, ha pogut continuar el viatge amb el

braç en cabestrell i aguantant-se el dolor. 

L’endemà marxem cap a Sighisoara,

travessem quantitat de pobles agrícoles i

amb signes visuals de pobresa. La part

antiga és patrimoni de la humanitat per

l’UNESCO, això significa la seva bellesa i

qualitat. Està situada en un turó, i a la plana

hi tenen una zona industrial i agrícola.

Seguim a Sibiu, trobem pobles petits i

mitjans, principalment agrícoles i amb poca

abundància; alguns habitants són gitanos.

Sibiu, ciutat agradable, fou capital europea

de la cultura. Disposa d’una gran plaça

dura on hi ha un escenari instal·lat

permanentment on s’hi fan actes culturals,

i una catedral ortodoxa construïda amb

totxo vermell i a l’interior, com és habitual,

les parets totalment pintades.

Travessem diversos pobles; rodem per la

carretera que mena a Budapest, molt

transitada per cotxes i camions, i arribem a

Cluj-Napoca. L’entrada és trista, molts

blocs senzills, molts punts sense espais

verds, les clàssiques construccions del

sistema comunista. El centre és diferent,

una plaça Major amb catedral ortodoxa i,

en front, el Teatre Nacional. 

Tal com anem avançant comença a notar-

se la influència de la frontera: botigues

dedicades al turisme i, en conjunt, una

sensació de lluita per millorar l’aspecte i

qualitat.

Prop de la frontera Oradea i tot seguit,

entrem a Hongria, país totalment pla i

agrícola. Falten cent kilòmetres per

Budapest, on arribem a un quart de quatre

de la tarda.

A les cinc comença l’Aplec, castells i

sardanes simultàniament. La guia que ens

ha acompanyat a Budapest ha après a

ballar sardanes. Molt bona organització.

Han continuat les mostres de la nostra

cultura fins diumenge a la nit, amb un

sorprenent espectacle final.

Molta gent al parc, amb inusitada atenció

als castells i especial actuació del Cor i

Orquestra de Cambra de Budapest, cosa

que ens ha impressionat.

Hem visitat Budapest, com és natural. Hem

estat allotjats a l’Hotel Intercontinental,

sobre el Danubi, de gran categoria. És a

prop del Pont de les Cadenes que, a

propòsit de la festa, estava ornat amb gran

nombre de senyeres.

El dia 6 d’agost, a les 6 de la tarda, aterrem

al Prat amb la nostàlgia d’allò que hem fet

però amb l’alegria de tornar a casa.

I així s’acaba una singladura de 24 anys

viatjant per Europa. Que Déu ens en doni

molts per recordar-ho. Rebeu el meu

agraïment tots els que m’heu honorat amb

la vostra companyia i amistat durant

aquests anys.

Adéu amics, estic amb vosaltres.
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a la MAT (que ve de França i va a

l’Àfrica, i que han aprovat els gran

patits espanyols). Davant l’empenta

popular l’Ajuntament no ha volgut ser

menys i ha pujat al carro. ¿No hauria

estat més encertat mantenir l’oposició

als possibles danys que un pas sense

les mesures correctores produiria, i fer

un esforç pedagògic per ajudar els

ciutadans a prendre la postura adient?  

Mireia Belmonte és badalonina, el seu

triomf a les Olimpíades de Londres

una mica és un triomf nostre. Formada

a Sabadell, viu a tocar de Santa

Coloma. La seva victòria irradia alegria

i entusiasme. La Mireia és un exemple

més de la qualitat de l’esport a

Catalunya. Segur que els èxits dels

nostres esportistes creen entusiasme i

desperten afició. Una Catalunya amb

seleccions pròpies augmentaria el

fervor esportiu dels catalans. 

Aquest any sembla que la gent ha

sortit al carrer més que en les edicions

anteriors, en què la presència dels

ciutadans al carrer ja era enorme.

També les actuacions dels grups

locals (musicals, folklòrics, esportius,

culturals…) ha tingut una major

presència. Però el protagonisme de la

gent s’ha d’intensificar, i no només

convidant-los a alguna actuació, sinó

obrint-los la festa de manera que ja

durant tot l’any tinguin en l’horitzó de

les seves activitats la Festa Major. El

caràcter propi –la marca– de la nostra

Festa ha de ser el protagonisme

popular, començant perquè la

comissió de festes la formin les

persones que treballen en activitats

que trobarien el seu moment

culminant en la Festa Major. En aquest

aspecte, cal comptar amb la

presència dels nous colomencs,

pertanyents a cultures diferents, amb

un folklore molt ric. La Festa Major de

Santa Coloma ha de ser la festa del

poble, profundament catalana i,

alhora, amplament multiètnica. Una

Festa Major que a més de passar-ho

bé, ens agermani i enriqueixi.

Una notícia sensacional que, encara

que hi pensem poc, obre un horitzó

immensament gran. L’home ha fet un

pas més en la «conquista» de

l’Univers. Una nau espacial ha aterrat

en el planeta vermell i ha començat a

explorar les condicions d’habitabilitat

que ofereix. Una notícia que ens porta

a preguntes transcendents: ¿Hi ha

hagut mai vida a Mart? ¿Hi podrem

arribar algun dia? ¿La humanitat

trobarà a Mart –i a l’Univers– el camp

que li permetria créixer, i alliberar-se

de la por que la Terra li quedi petita?

Arrelats al nostre planeta i constrets a

una vida que es compta en dies i anys,

és lògic que visquem preocupats pels

problemes quotidians. Però tenint als

ulls de l’esperit un futur que depassa

les petites dimensions de la Terra.

És unànime la creença que a

Catalunya, després de la manifestació

de l’Onze de Setembre, les coses han

canviat profundament. El clam per la

independència i l’estat propi dins de

la Unió Europea s’ha fet oir a tot

Espanya. S’hi pot estar a favor o en

contra, però interpel·la els polítics

d’aquí i d’allà, i fins i tot d’Europa. El

que resulta incomprensible és que a

Santa Coloma el tsunami hagi passat

sense tenir un ressò «oficial». Al full

L’Ajuntament informa de divendres

anterior al dimarts de la manifestació

no hi aparegué cap comentari, ni els

partits van fer-se sentir. Ni llavors ni

després… Això sí: a la plaça de la Vila

tothom va fer-se veure en la

pantomima de l’homenatge a la

senyera! ¿Què queda de la voluntat

d’aprofundir col·lectivament en la

nostra identitat? El primer Ajuntament

democràtic va explicitar aquesta

voluntat amb l’eslògan «Santa

Coloma, ciutat catalana». 

En canvi amb el tema de la MAT no ha

passat el mateix, l’Ajuntament, els

partits polítics i un sector molt actiu

de la societat colomenca s’ha apuntat

a la campanya, radicalment en contra.

En un principi l’Ajuntament exigia que

la línia passés soterrada i allunyada

dels edificis: una exigència justa, com

quan l’Ajuntament, presidit per Lluís

Hernández, va oposar-se a que el

Segon Cinturó passés a cel obert,

dividint dramàticament la ciutat. Les

bases més lluitadores de Santa

Coloma en l’oposició a la MAT han

anat més enllà, oposant-se totalment

iradorm
Ciutat catalana?

Santa Coloma en offside

Text: J.P. Sayrach       

Arribada a Mart

Ciutadans de l’Univers

Oposició a la MAT
Tota la carn a la graella

Campionat del Barcelonès

“Un esport de proximitat”

Festa Major

Recuperar el 

protagonisme ciutadà
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Web del CEP:
www.puigcastellar.cat

Dilluns 15 – Inici curs de muntanya. CEP

-Curset de sardanes. CEP, 19.00

-Cicle Debats. Joan Subirats «Un nou ordre social,

una nova política». Biblioteca Central, 20.00

Dissabte 20 – Visita a la Colònia Güell i la Festa del

Modernisme

-Veredicte premi «Pere Alsina». CEP, 20.00

Diumenge 21 –Audició de sardanes, cobla Nova del

Vallès. Plaça de la Vila, 12.00

-Senderisme a Riells del Montseny

Dissabte 27 – Visita guiada a Can Zam i recital

poètic, 11.00

- Lliurament de premis i inauguració exposició

concurs «Pere Alsina». CEP, 21.00

Diumenge 28 – Acte central del Correllengua.

Jardins de Can Sisteré

Dijous 1 – Aplec excursionista dels Països Catalans

a Prada de Conflent.

Diumenge 11 – Jornada de treball al Torrent. Font

del Drapet, 9.00

Dijous 15 – Teatre llegit, Casats per amor a la pasta

-Xerrada Debats. Biblioteca Central, 20.00

Diumenge 18 – Senderisme a La Mussara i Avencs

de La Febró

Diumenge 25 – Sortida Colònia Textil

Dissabte 1 – Assemblea Amics de la Sardana /

Patronat Pro-Aplec

Diumenge 2 – Diàlegs 2012. Teatre Sagarra, 19.00

Dimarts 11 – Vetllada nadalenca. Els Pastorets. CEP

Diumenge 23 – Esmorzar ibèric

Dilluns 31 – Festa Major d’Hivern. Audició de

sardanes. Cobla Contemporània.

Octubre

Agenda

gendaa

novembre

desembre

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

Juliol 34º dia 18 14,5º dia 2 27,9º

Agost 37,5º dia 20 18º dia 18 15,8º

Setembre 32,5º dia 12 11º dia 27 26,62º

Dies de pluja Total litres

Juliol 1 30 litres

Agost 2 16,4 litres

Setembre 1 59,3 litres

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES

Màxima Mínima Mitjanes

Primer trimestre 2012

RESUM

màximes 27,9º

mínimes 15,8º

màximes 32,8º

mínimes  21º

màximes 24,8º

mínimes  19,1º

Total dies pluja: 4
Total trimestre: 105,7 l.

"Endreçant les golfes de Centre van aparèixer aquests antics
targetons de 1921 on hi aparèixen els mestres colomencs
Salvatella (pare i fill). Eren invitacions del Patronat de la
Diputació Provincial que convidava a la popular Festa de
l’arbre".Algunes de les moreres que persisteixen a la part
baixa de la plaça de la Vila són fruit d'una d'aquestes diades.
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