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La creació del Consorci del Parc
Arqueològic Puig Castellar, per fi
a relació del Centre Excursionista Puigcastellar amb el jaciment iber es
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remunta pràcticament a la creació de l’entitat, l’any 1946. Creat com a grup
excursionista i muntanyenc, el fet de néixer en una època difícil va fer que

Deu anys fent Aula

16
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s’hi adherissin també moltes persones amb inquietuds culturals i intel·lectuals.

Ruta Miquel Martí Pol
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Així es crea dins del CEP la Secció d’Estudis i Arqueologia, un grup de romàntics
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que volien desenterrar el passat per donar-lo a conèixer als colomencs. El

Que no s’aturi la sardana

Cent anys de la creu de Montigalà 20-21

jaciment va ser excavat per primera vegada el 1903 per l’impuls de Ferran de

Sopar a la fresca
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Diada de l’onze de setembre
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Sobre la font d’en Manelic
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anys 40 la Secció d’Estudis del CEP assumeix funcions de salvaguarda del

Mirador

26

jaciment, i entre els anys 1954 i 1958, realitzà una nova campanya d’excavacions.

Foto retrobada

27

S’hi troben peces emblemàtiques com ara el Capfoguer i la deessa Tanit i molts

Agenda

27

altres objectes que en un primer moment són dipositats en cases particulars i al

Sagarra, que era el propietari dels terrenys. Aquest en feu donació a l’Institut
d’Estudis Catalans, que entre 1922 i 1925 va fer la segona excavació. A finals dels

Portada: Planell d’Aigüestortes
Autor: Antonio Martínez Rua

mateix local del carrer Sant Josep, on es reconstruïen i s’exposaven les peces.

Nota: El CEP no comparteix
necessàriament les opinions exposades per
aquells que signen els articles d'aquest butlletí.

museu Municipal al carrer de Camil Rossell, que es mantindrà fins a la creació del

Més endavant, amb aquelles troballes arqueològiques es creà, als anys 70, el

Museu Torre Balldovina.
Després, i durant molts anys, el CEP ha continuat tenint cura de la vigilància i la
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conservació del poblat ibèric, amb una dedicació i una tasca desinteressades per
part de molts dels seus associats. De fet, són voluntaris de l’entitat els que els
caps de setmana i per torns rotatoris fan la vigilància i l’acolliment als visitants. A
finals del 90 se signà un primer conveni entre l’Ajuntament, el CEP i l’Institut
d’Estudis Catalans per donar un nou impuls al Poblat Iber, i des d’aleshores
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quaranta anys d’aturada. El CEP feia molts anys que demandava la creació del
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jaciment, i també es reprenen els treballs d’excavació després de gairebé

públiques les que se n’ocupessin. Amb la constitució del Consorci s’aconsegueix
una important fita, ja que es garanteix que el patrimoni arqueològic més important
de la ciutat tingui garantit un fons que faci possible la recerca, la conservació, la
difusió i la cura de l’ús públic del jaciment, alhora que doni a conèixer el món iber
a la societat i en especial als colomencs.
Pel CEP és un moment anhelat, i ens sentim agraïts a tots els que han fet possible
que el llegat de 2.500 anys d’història ens arribi fins avui, i alhora encoratjar-ne a
la preservació.
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Campament d’estiu
Text: Marta Hernández
Foto: Jordi Pedrol

7.00: Fugint de l’onada de calor que
amenaça el Mediterrani, escapem cap
a la muntanya tot el cap de setmana.
Després d’algunes baixes d’última
hora, som finalment tretze els que ens
dirigim cap a Porte Puymorens per
començar l’excursió de dos dies cap a
l’estany de Lanós. Deixem els cotxes
al coll, on repartim el pes de les tendes
i ens posem la crema solar sota un sol
que ja comença a picar. Quines
motxilles! Sembla que marxem per una

campament d’estiu.
Aquest any ens estrenem uns quants
en això del passar la nit en tenda de
campanya. Quina diferència de quan
es va de càmping! Tot ha de ser
minimalista i sobretot estalviar els «per
si de cas» al que és estrictament

avall. Creuem prats inundats encara de
la recent fosa de la neu que els cobria
fa menys d’un mes, i uns cavalls
semblen no immutar-se amb la nostra
presència

tot

pasturant

tranquil•lament.

necessari. El més difícil és calcular el

La cosa es va complicant; cal arribar al

menjar, ja que la muntanya obre la

Coll de Lanós, on tenim previst dinar, i

gana, i més val que no faltin energies.

el camí es fa més empinat i estret.

Per sort tothom porta alguna cosa per

Però els ànims no defalleixen, perquè

compartir durant la travessa.

tot just portem dues hores i mitja de

setmana, i és que per només una nit

4

bassals al camí i continuen pendent

cal portar la tenda, sac de dormir,

Enfilem la vall de Coma Rossa, on

màrfega, roba de recanvi i roba

deixem enrere la vista de la carretera i

tèrmica per passar la nit a baixes

ens endinsem en una vall ampla amb

temperatures tot i que es tracta del

constants corriols d’aigua que formen

camí i cal fer via. Els bastons són el
nostre aliat per superar les gruixudes
clapes de neu que ja anem trobant en
alçada

cobrint

el

torrent.

La
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recompensa en arribar al Coll és
immillorable: una brisa suau i les vistes
impressionants al estany de Lanós, que
serà el nostre objectiu de la jornada. A
més, el camí cap a l’estany és tot
baixada i tenim el massís del Carlit de
cara!
Desprès de dinar i fer la primera foto de
grup baixem campi qui pugui cap a la
presa de l’estany. Allà trobarem la
connexió amb el GR107, que serà la
nostra ruta de tornada al dia següent.
Comencem

a

veure

altres

excursionistes que també aprofiten el
bon temps del cap de setmana.
En arribar a la vora del estany de Lanós
ens trobem amb el repte més divertit
del dia, i és que ens toca travessar un
mar de rius i basals. Les opcions són
clares: «xip-xap-xoof» amb les botes
posades o «xip-xap-xoof» amb els
peus, mitjons o escarpins en el millor
dels casos. Em sembla que se’ns han
tret les ganes de remullar els peus per
una estona. No patiu nois, que a la
tornada ho haurem de repetir!

Estany de Llanós

tornada. Només cinc intrèpids pugen

caminar per la pista asfaltada sense

Seguim el GR107 molt ben senyalitzat i

cap al cim, travessant amb molta cura

intenció de trobar una ombra. On

paral·lel a l’estany fins a trobar la

clapes de neu que a la nit han quedat

aneu? Ei, que no dinem? Si home…

cabana a peu del pic de la Grava. Ens

gelades. Vistes espectaculars, ens

Encara no hem arribat? No patiu! Que

costa una mica trobar un lloc idoni per

comenten.

només

plantar les tendes, que estigui sec i
sense

neu,

però

finalment

ens

instal·lem a prop d’un corriol d’aigua
amb què cuinarem les nostres sopes de
sobre, algunes molt sofisticades! Poc a
poc es va fent fosc i una boira increïble
arriba a la vall. És hora d’anar a dormir.

Desmuntem el campament i desfem el
camí cap a la presa. Avui el sol pica
encara més! Per sort, trobem unes
basses naturals i un salt d’aigua per
remullar

els

peus

i

queden

500

metres

per

prendre una Orangina i uns «petit cafè
au lait» ben asseguts amb taula i
cadires.

Quin

luxe

per

acabar

l’excursió!

descansar

Agrupem el material de les tendes i

l’esquena de la motxilla. Encara ens

ens acomiadem fins al setembre.

queda tota la baixada, i des del camí

Alguns agafen ja vacances, altres

6.30: De bon matí se sent la veu del

veiem a la vall l’estany de Fontviva.

David anunciant que qui vulgui pujar al

Seguim fent via fins a un trencall que

pic de la Grava es posi en marxa. El

ens conduirà a l’estany de Passet.

silenci per resposta a dins les tendes

Encara no hem dinat, ja són gairebé

tornar-nos a posar les botes i recórrer

confirma que algunes es fan les

les tres i alguns es comencen a

paratges plens de bellesa com el que

adormides per estalviar energies per la

impacientar

hem gaudit aquests dos dies.

quan

comencem

a

tornen dilluns a la feina, però de ben
segur que molts aprofitarem l’estiu per
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Els Cortins

Cerque de Pessons
Text: Ramon
Foto: Ferran Lopez
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Text: Ramon

quest cim, de 959 metres,

er a força gent la paraula Andorra,

P

prudència, arribem al cim de Montmalús,

aquest petit país dels Pirineus, li

de 2.707 metres. El dia és esplèndid, tot i

sonarà a consumisme i compra

que les nuvolades que s’acosten ens fan

compulsiva pels milers d’establiments i

témer un mal final del circuit. L’esplèndida

botigues que aplega, en especial a Andorra

panoràmica fa que arribem a comptar fins a

la Vella i Les Escaldes. Però per aquest

vint llacs, entre grans i petits. Es tracta d’un

parc natural de Sant Llorenç de Munt,

mateix país els muntanyencs podem gaudir

recorregut sense dificultat, però cal tenir

ràpidament el situareu i ens ofereix una

de recorreguts força interessants. Un d’ells

present que el desnivell acumulat arriba

perspectiva diferent d’aquest últim.

el que varem fer el passat dos d’octubre en

fins els 1.200 metres, per això cal tenir

Manel, en Rafel, en Salvador, en Rafa, en

mínimament preparades les cames.

Ferran i jo, tots nosaltres del grup que ens

Les muntanyes ens ofereixen tot tipus de

anomenem els muntavis.

nivells, fent d’aquesta manera que cada

a coll d’Estenalles.

Sortim de l’aparcament de les pistes

entitat excursionista disposi de diferents

Per

d’esquí de Grau Roig, tot i que és enorme,

seccions adaptables a cada grup de

Montcau, i baixant per la banda oest

a la temporada d’esquí és difícil trobar

caminadors. Nosaltres hem fet nostra la

plaça. Ens enfilem per la vall on ja es

coneguda frase de que envellir és com

respira l’ambient d’alta muntanya i assolim

pujar una muntanya, mentre es puja les

Roques de la Coca; per un petit sender

el pic de Pessons, de 2.864 metres. Tot

forces disminueixen però la mirada és més

molt boscós ple de senyals de porcs

crestejant sense dificultat però amb

lliure i la vista més àmplia i serena.

senglars arribem a un punt que, per mitjà

A

probablement

a

pocs

us

sonarà, però si diem que està

situat a l’oest del Montcau (1.056 m.), al

Permet una matinal deixant el cotxe al
conegut centre d’interpretació del Parc,

la

ruta

tradicional

pugem

al

accedim al coll que hi ha davant de les

m
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d’uns graons de ferro i una corda fixa,
pugem de grau. Sols cal avisar que amb
quatre dits de neu o glaç alguns dels
passos es tornen força perillosos.

Descens de barrancs,
riu Alcanadre

Text: ANC
Foto: Jordi Alsina

Una vegada fem el cim es torna per la
mateixa ruta fins el coll esmentat, i
d’aquest es baixa per una emboscada
torrentera que ens porta a la pista de
pujada al Montcau.
En Manel Galgo i jo varem gaudir
d’aquesta matinal el passat 19 de
setembre i sols ens varem creuar, en ser
dia feiner, amb sis jubilats més. La ruta
és molt diferent de les clàssiques
pujades i baixades del Montcau i La Mola
d’aquest massís.
Sortir sol o amb un bon amic potencia la
individualitat i fa que ens escoltem,
acceptem, respectem i ens valorem per
posar les millors fites dintre nostre, per
acceptar i respectar tots aquells que ens
envolten amb el contacte del dia a dia de
la nostra complexa societat.

Recordeu
que encara
podeu
comprar
loteria per
al sorteig
de Nadal

93.088

Afanyeu-vos,
que s’acaba!

quest mes d’agost un grup de

A

anar ben equipat, ja que l’aigua està freda:

famílies del CEP hem realitzat un

a uns 15º. Hi ha altres grups disposats a fer

descens de canons al Parc Natural

el mateix descens, i deixem un petit interval

de la Sierra de Guara. Entre Alsina, Guillen,

de temps perquè no hi hagi aglomeracions

Nogueras, Galgos, Bordanoves, Bosch…

en els passos estrets. Ens posem amb

n’érem més d’una vintena. L’Alcanadre és

penes i treballs els vestits de neoprè i cap a

un dels mítics barrancs de la Serra de

l’aigua. El riu s’engorja i es van succeint els

Guara, a la comarca del Somontano

petits

aragonès. Un descens molt aquàtic i divertit:

«oscuros».

amb salts opcionals, tobogans i cascades.

l’espectacularitat,

Aquest any hi baixava molta aigua, fet que

repetidament. Al cap d’unes hores obrim els

segons van incidir els guies de muntanya de

bidonets estancs del menjar i dinem a la

la zona, havia provocat alguns accidents.

Fuente de Tamara, que és on acaba la

Vàrem separar el grup de vint persones en

primera part del descens anomenat de la

dos, i per la canalla vam llogar els serveis

Peonera Inferior.

d’un guia de barrancs, en Gerard. Això va

La resta del recorregut és menys engorjat,

donar molta seguretat i tranquil•litat als més
petits i als pares i mares.
L’aproximació al riu es fa en 50 minuts a peu
des d’un aparcament (al kilòmetre 12)

salts,

caos
Hi

i

ha

zones
salts

molts

fosques
que

per

volen

fer

tot i que hi ha un dels punts més bonics del
recorregut: «los Puntillos». Al cap de set
hores de descens arribem a la presa del

proper al poble de Rodellar. En arribar al riu

molí de Bierge, on els més agosarats fan

ens posem el feixuc neoprè i el casc, cal

l’últim salt, de dotze metres d’alçada.
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La Mola des de les Arenes
Text: David Buils
Foto: Jordi Pedrol

d’on podríem tornar al cotxe. El grup
descansa una mica mentre alguns
visiten la Cova de les Ànimes.
Ja només ens queda coronar la carena
de la Cova de les Ànimes, i anar-la
seguint en direcció a la Mola (tot i que
sense veure-la). Fem una ultima canal
que ens porta a tocar del cim al camí
dels Monjos, l’ambient s’omple de veus i
de la olor a carn a la Brasa. Prenem
alguna beguda al restaurant, després
d’una estona de descans(han estat
722m. de desnivell), baixem pel camí
dels monjos per on pugen i baixen
multitud de persones.
A la Plaça Catalunya, deixem el camí
mes transitat i ens dirigim cap al coll del

8

quest setembre hem pujat a la

A

nosaltres pugem decididament, els

Mal Pas. Allà decidim que tot i la boira

Mola, un dels cims més visitats

núvols van baixant cap a nosaltres

ploranera que ha anat mullant el terreny,

de Catalunya, i tot i així hem

cobrint les vistes que poguéssim tenir.

ens dirigirem cap a la Castellassa de

seguit una ruta on no hem trobat ningú

Un cop passada la Font, que està seca,

Can Torres pel Mal Pas, abans pugem al

fins que hem arribat al restaurant del

fem un petit descans.

Gurugú que es troba a tocar del coll.

cim.

Mentre seguim pujant per arribar a la

Aquest cim agafa el nom del de la serra

El nostre punt de sortida ha estat

Cova de les Ànimes, procurem no

de Nador a prop de Melilla i que al 1909

l’aparcament que hi ha sota de l’ermita

separar-nos gaire, ja que a part d’haver-

va

de la Mare de Déu de les Arenes, a la

hi vàries bifurcacions, la boira s’ha

espanyols i Rifenys pel control de les

carretera entre Castellar del Vallès i Sant

instal•lat definitivament entre nosaltres

mines de la zona. El desastre militar va

Llorenç Savall. Pugem fins a l’ermita pel

humitejant el terra, fent algun pas de

provocar la crida de reservistes i les

camí indicat i allà agafem el GR-173.1

roca més delicat, però assentant la fina

revoltes ciutadanes com la de la

en direcció nord, ràpidament ens porta

sorra d’algunes canals que ens facilita la

Setmana Tràgica a Barcelona. A tot el

fins la riera Seca, la seguim fins a una

pujada. Passant canals i pujades dretes

territori espanyol hi ha multitud de cims

pista asfaltada i, en un encreuament

pel vessant anem travessant els camins

Gurugú en record als vilatans que van

proper de camins, deixem el GR per una

de Maringes, de la Senyora i de la Font

anar a lluitar i moltes vegades a morir al

pista tancada per una cadena que ens

Soleia fins a la Cova de les Ànimes.

«Barranco del Lobo».

porta cap al massís de Sant Llorenç.

La boira es fa més espessa, però el

Seguim el camí del Mal Pas i el passem

El dia no és assolellat, i veiem que

camí és ben definit, i en cas de

amb molta cura i lentitud, som 19 i el

alguns núvols s’agafen a la part alta de

necessitat

anem

terreny es moll. Arribem a la Castellassa

la muntanya. Quan seguim el camí cap a

travessant ens servirien per escapar

que anem temptejant mentre passem

la Font de la Neda notem que, mentre

fàcilment cap al camí dels Monjos, des

pel costat buscant la canal que ens

els

camins

que

protagonitzar

les

lluites

entre
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baixarà fins a l’Escala, en cap moment
arribem a veure la Castellassa degut a la
boira.
Baixem un primer tram de la canal amb
ajut d’una corda, per després seguir
decididament cap a baix entre dues
parets fins al començament de l’Escala
on dinem. Seguim el camí que ens porta
cap al Sot de Matalonga que ens portarà
per una agradable pista a l’ermita de les
Arenes.
No hem vist el sol, però el camí boscos
en molts trams, ha estat agradable, un
camí insòlit per pujar a la Mola.

Remember
Text: Joan Yuste i Rosa Gisbert
Fotos: Joan Yuste

stirats a l’herba, a prop del refugi

E

de Bachimaña, esperem la sortida
de la lluna plena, que lentament

apareix darrera dels pics de Batans. La
temperatura és càlida i el seu resplendor
il•lumina los Garmo Negro i els contraforts
dels Inferns atenuant la lluentor d’una nit
crivellada d’estels.
Aquesta tarda hem sortit del Refugi Casa de
Piedra de Panticosa travessant el balneari
fugaçment per no veure les destrosses de
l’especulació en un racó històric com
aquest. La pujada per la gorja del riu
Caldarés, amb els seus saltants d’aigua i la
Cuesta del Fraile, ens ha portat en unes
dues hores a aquest nou refugi, la
inexistència del qual ens va fer dormir en
una bonica cabana de pastors fa ja massa
anys.
La temporada d’estiu està molt avançada,
encara i així aquest any ha estat generós i
nombroses congestes adornen encara la
muntanya. El guarda ens aconsella els
grampons, ja que les plaques en alçada a
primera hora estan perilloses. La mandra de
no portar massa pes ens ha fet deixar
material al cotxe pensant que no seria
9
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defrauda, senzillament magnífic!
Sortosament i gràcies a la seva orientació,
el flanqueig cap al pròxim coll no presenta
cap problema, des d’allà fem el pic de
Tebarray, de 2.916 metres. No sempre els
més alts gaudeixen de les millors vistes, i
en aquest una vegada més ho corroborem.
El descens cap a la vall de Respumoso és
molt delicat degut al fort desnivell, podem
esquivar la congesta desgrimpant unes
roques bastant descompostes; passat
aquesta bretxa només ens resta gaudir de
l’amabilitat que ens brinda la vall camí del
refugi. En passar pel llac de Llana Cantal,
en un indret de somni amb el Balaitús com
a teló de fons, la vertical del sol invita a un
bany que ens fa descarregar la tensió, ens
sentim privilegiats d’estar en llocs així, fem

Estany Tebarray amb els infiernos 3.079 m.

nostres les paraules d’Iñaki Ochoa quan
deia ¡PURA VIDA!
L’agradable frescor de la matinada ens
acompanya

quan

deixem

el

refugi,

voregem el ibón de las Ranas i passem al
costat de l’antic refugi de Piedrafita. Quants
records ens porten aquests llocs amb els
vells amics de corda i motxilla, Castelltort,
Cèsar, Jordan, Verdejo… aquella època la
recordem com una de les millors de la
nostra vida, i és ara i en aquests llocs quan
ens dóna la sensació de tenir-los al costat.
Caminem amb el silenci dels nostres
Pic de Tebarray des de Llana Cantal
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pensaments,

necessari. Un cordino, els bastons i

comprovem la seva duresa; el desnivell no

l’experiència

el trobem massa acusat i avancem amb la

seran

la

nostra

única

seguretat.

relativa seguretat que ens donen els

El sol, amb un dia esplèndid, ens toca de

bastons i el cordino, tenim el convenciment

ple en vorejar els llacs blaus, des d’on

que serem capaços d’aturar la caiguda en

divisem amb preocupació la pujada al coll

cas de relliscada abans de petar contra les

del Infierno coberta amb grans plaques de

roques.

neu. La zona la coneixem i no és aquest el

Després d’alguns llargs el pendent es

que ens provoca el neguit, sinó el següent

suavitza quan arribem dalt i donem vista,

flanqueig cap el coll de Tebarray per sobre

una cinquantena de metres més avall, a un

del llac del mateix nom i amb fort desnivell

dels estanys més bonics, agrestos i

en les dues vessants, principalment per la

espectaculars dels Pirineus, el Tebarray,

banda Respumoso.

enclotat en una mena de cràter volcànic

Amb les primeres petjades, intentant

amb les seves aigües d’un blau intensíssim.

marcar

Una vegada més la seva visió no ens

«cantos»

en

la

congesta

travessem

la

immensa

pradera de Campo Plano i enfilem cap al
coll de la gran Facha. La Rosa, ja en la
distància, identifica el dret coll, i la seva
reflexió és contundent: tindrem problemes
per falta del material. El pic de la Facha
projecta l’ombra sobre el coll i la neu
encara estarà més endurida en no rebre
gens de sol. De nou el neguit planeja sobre
nostre. Mentre esmorzem, dos francesos
ens donen el bonjour camí del coll, porten
els grampons a la motxilla, ens creuem les
mirades i la Rosa comenta: «a lo hecho,
pecho», ja ens espavilarem però amb seny,
d’acord?
Sé perfectament el que vol dir i no

m

untanya

Estanys de Bramatuero i Bachimanya

arriscarem res, estem gaudint d’aquest

forma. De cop la Rosa es fixa en la petita

més còmoda fins al mateix port; des d’allà,

recorregut que ens porta tants remembers i

rimanya que des d’on som s’aprecia allà

el pic de Marcadau (2.647 m) ens sedueix,

el continuarem gaudint!

dalt, serà prou oberta i llarga com per

i una vegada més afirmem que no sempre

Arribem a la primera congesta, està

superar tota la placa i poder passar per

els més alts gaudeixen de les millors

duríssima, els grampons dels francesos

l’interior? Ens decidim a provar; mentre la

panoràmiques: des del cim la gran Facha

han trencat una mica la primera capa de les

Rosa espera pujo a comprovar si és

llueix imponent davant nostre, l’omnipotent

velles petjades, el desnivell està dins dels

factible. La penosa pujada per la tartera em

Vignemal per l’est, els Bramatuero i

nostres paràmetres, amb el mateix sistema

deixa a l’entrada d’una rimanya d’uns tres

Bachimaña sota nostre i a Ponent, los

progressem amb la seguretat que ens dóna

metres d’alçada; m’introdueixo superant els

Infiernos, Midi i Balaitous. Què més podem

l’experiència, sortim de la primera placa i

nombrosos racons entre la paret i el glaç

demanar?

per tartera ens acostem a la pròxima, que

fins que arribo a intuir la sortida. Hem tingut

De nou en terres aragoneses, en el

s’endevina molt més dreta i llarga fins el

sort, es pot passar. Retorno i des de

descens ens desviem per banyar-nos al

coll, a baix a l’inici, el torrent l’ha buidat en

l’entrada faig senyals a la dona.

bonic llac del Pecico, indret amb una

una espectacular cova.

La rimanya ens ha deixat al nivell del coll

bellesa insuperable on la solitud invita a la

Descansem abans de decidir ficar-nos-hi i

sense problemes. Una abraçada a la meva

reflexió

observem dos grups que venien darrera

companya de corda felicitant-la per la seva

necessitem res més, som dues persones

com s’ho pensen i repensen a l’entrada de

intuïció ens posa en marxa de nou en el

envoltades de natura, això no és futbol o

la primera congesta, tampoc deuen portar

descens per la magnífica vall de Marcadau

tenis, no dóna diners, per això som aquí, no

material.

cap el refugi Wallon, ja sense problemes.

anem allà dalt en busca de l’èxit, hi anem

Ens veuen a nosaltres aturats i segurament

La

perquè és el que ens dóna la vida.

això fa que es decideixin a fer mitja volta.

fotografiant

Abandonen! És el millor que es pot fer

extraordinària.

davant del dubte; nosaltres ens ho

L’endemà la lluna plena encara ens

plantegem de nou. Tantejo els primers

il•lumina quan deixem el refugi. Travessem

Mapa: Editorial Alpina 1979 Panticosa

metres mentre la Rosa m’assegura, no ho

els nombrosos meandres de la «gave du

Formigal

veig clar, massa dura i massa dret per al

Marcadau» i enfilem cap a l’últim port per

(el tinc des del temps de «Viriato», però

material que portem. Retorno per intentar

tancar el cercle d’aquest remember. Els

les muntanyes no s’han bellugat. Avui

un altra opció; la congesta puja fort fins la

francesos ens han comentat que no

existeix tot tipus de cartografia moderna

paret dels contraforts de la Facha, hem de

trobarem cap problema. L’absència de neu

i actualitzada)

creuar-la si volem continuar i no veiem la

en aquesta vessant ens fa la progressió

tarda

la

passem
indrets

tranquil•lament
d’una

d’aquests

dies

passats.

No

bellesa

Recorregut del 19 al 23/8/2013
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Campament internacional i nou curs
Text i fotos: Monitors

quest estiu s’ha presentat com a

amb la qual comptàvem i vam aprendre

passant els dies vam ser partícips de la

un dels més moguts en la

que amb voluntat i motivació podem

resolució del misteri que envoltava

història

Infantil

resistir qualsevol adversitat que se’ns

Cogoro Clottet utilitzant les nostres

Puigcastellar. El grup de Joves es va

presenti. A part de ser una molt bona

habilitats i astúcia!

endinsar al terreny de Can Cadí, al peu

oportunitat per practicar idiomes, les

Però ara comença un nou curs al CEP,

del Pedraforca, a participar a un

joves i els joves han gaudit d’uns deu

un nou curs carregat d’energia, força i

campament Internacional organitzat pels

dies ben emocionants, divertits i sobretot

il•lusió. Aquest any hi ha una novetat

esplais que pertanyen a l’Esplac, on han

imprevisibles.

important, la creació d’un nou grup

pogut compartir experiències amb països

A més, vam estar a la casa de colònies

d’edat, el grup dels premonitors/es.

com

La Censada, situada a santa Margarida

Aquest nou grup portarà a terme el

Alemanya…

de Montbui (Anoia), on vam passar tretze

projecte «Puig 5 Cims», que consisteix a

Allà han pogut aprendre a conviure amb

sorprenents dies, on vam jugar, vam fer

pujar cinc cims importants de Catalunya.

gent molt diversa i ha sigut un fet

excursions, ens vam pintar, vam fer

Esperem des de l’equip de monitors/es

fascinant els llaços que hem fet entre tots

bivac, i moltes altres coses més amb

que

i totes. Nosaltres formàvem part del

molta energia. Vam rebre la visita de

experiència meravellosa i plena de màgia

Pirats Village, que era un dels cinc

molts investigadors, els quals ens

on arribarem a estimar la pols dels

campaments agrupats que hi havia al

desvelaven tota una sèrie d’enigmes i

camins catalans i descobrirem que les

terreny. Tot i que ens va ploure, vam

fantasmes del passat que amagava la

muntanyes són molt més que un cim per

poder resistir per la forta infraestructura

fonda de La Censada. Tal i com anaven

coronar. També es portaran a terme les

A

12

Noruega,

del

Grup

Lituània,

Itàlia,

aquest

nou

repte

sigui

una

g

rup infantil

tardes «Poemanes», que consistiran a
parlar sobre temes que els premonitors/es
vulguin i farem formacions d’iniciació al
monitoratge.
Tal com diu el muntanyenc i esportista Kilian
Jornet: «Les emocions compartides no
sumen, multipliquen. Un cim no és un punt
geogràfic, una data i un crono. Un cim són
records, emocions emmagatzemades dins
nostre;

són

les

persones

que

ens

acompanyaven o ens esperaven a baix.
Nosaltres mateixos som totes les persones
que

estimem

i

admirem,

que

ens

acompanyen quan no són presents».
PD: Recordeu que les inscripcions encara
són obertes!
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a

ula

Deu anys fent Aula
a Santa Coloma

n somni convertit en realitat. Tot

cultura. No per construir el futur!

va començar l’any 2003 quan

Senzillament per poder nodrir la nostra

l’amic Robert, un bon dia, ens

condició

U

de

persones

grans

amb

va congregar a un grup d’amics perquè

coneixements i activitats actualitzades

l’ajudéssim amb allò que ell creia: el món

que

de la cultura per a la gent gran.

dependència i a gaudir d’una autonomia

És cert que la seva germana, la Júlia,

digna en la mesura possible. Sols si

que aleshores assistia a les Aules de

estem actius desitjarem viure molts anys.

Barcelona, tindria quelcom d’influència,

Com diu un proverbi xinès, tot moment

alguna cosa li deuria transmetre perquè

és bo de plantar un arbre, perquè la

el Robert comencés a moure’s per posar
en marxa el seu somni, convertint-se en
l’ànima d’un projecte avui convertit en
realitat.
Entre les portes que varem trobar
obertes, unes foren les del CEP, on ens
van donar suport des del primer moment
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Text: Balbí Martínez
Foto: Ajuntament

ens

ajudin

a

endarrerir

la

generació que ve darrera rebi l’ombra.
Deu anys desprès, ens agradaria tenir un
recordatori per a totes les persones que
han estat amb nosaltres durant aquests
anys de viatge, independentment de la
intensitat de la seva petjada entre

d’aquella gestació.

nosaltres; l’empremta de les persones

Passat el temps s’ha afermat aquella

que caminen juntes mai s’esborra

idea: la voluntat d’integrar diferents

perquè,

iniciatives per a la gent gran per tal

aconseguit quelcom que havíem desitjat,

d’aconseguir un actiu i, a la vegada,

sempre ha estat emprant el «nosaltres

atractiu envelliment a través de la

abans que el jo».

si

alguna

vegada

hem

Acte
d’obertura del
Correllengua
2013
El dia 26 de setembre, a
la Biblioteca Central,
tingué lloc la presentació
de les activitats del
Correllengua 2013 a la
nostra ciutat, la lectura del
manifest i l’espectacle
poèticomusical
Reconeixença, en
homenatge a Miquel Martí
i Pol, en els deu anys de
la seva mort, a càrrec
dels cantautors Jaume
Calatayud i Vicente
Monera.
Les més de noranta
persones assistents a
l’acte gaudiren amb
emoció de la qualitat
narrativa dels intèrprets,
la música i la narració de
la vida i obra del poeta.
Rafel Trias Cortinas
Foto: Marga Vallverdú

Pont del Petroli, L’Aula Camina
Text: Francisco Gonzalez
Foto: Antonio Enrique

d’instruments i mitjans tècnics per mesurar
les condicions tant físiques com biològiques
i mediambientals.
Després, ja de tornada, el grup va seguir
amb l’itinerari previst, que era una passejada
per la platja i tornar al centre de Badalona
per tornar a agafar l’autobús que ens
tornaria a Santa Coloma.
El company Moya i jo vam optar per tornar a
casa caminant des d’allà fins a la platja de
Sant Adrià i seguir pel marge del riu, que
també és una caminada recomanable.
Vam donar per acabada la caminada i ens
vam felicitar per l’èxit que va tenir i pel dia
tan maco que ens va fer.
Fins a la propera!
l dia 13 d’octubre de 2013 vam

que està dedicat al poeta Joan

fer la primera caminada de la

Maragall.

nova

l’Aula

Arribem a la platja pel pas subterrani

Camina per a la Gent Gran, i coincidint

de la via del tren, i sortim just davant

amb el 73 aniversari de la mort del

de la fàbrica de l’Anís del Mono.

President Lluís Companys, afusellat

Un cop a l’entrada del pantalà del Pont

pel règim franquista per defensar els

del Petroli, fem la foto de rigor amb

seus ideals i valors democràtics.

l’estàtua del mico, que va posar allà la

Ens vam reunir al punt de trobada

fàbrica per simbolitzar la seva marca.

habitual, la parada d’autobusos de la

Com a anècdota, l’Antonio, el nostre

plaça de la Vila, a les 9.30 del matí.

guia, va dur pa per donar als peixos

El dia es va despertar una mica

que allà són abundants i també vam

ennuvolat, però amb perspectives de

veure força meduses. Un cop a la

millorar força, com així va ser, al

punta del Pont, un parell de fotos més

migdia va sortir un sol esplèndid.

del grup i l’Antonio ens va lliurar un

Vam agafar l’autobús i ens vam dirigir

document explicatiu a cadascun de

cap a Badalona. El nostre objectiu era

nosaltres, que explica per a què va ser

visitar el Pont del Petroli, situat a la

construït, cap allà els anys seixanta, i

platja, davant la fàbrica d’Anís del

era pel traspàs d’hidrocarburs, des

Mono.

dels vaixells cisterna fins als dipòsits

Vam baixar a la plaça de Pompeu

de terra.

Fabra i vam anar a peu per l’avinguda

Actualment ha passat a mans de

de Sant Ignasi de Loyola en direcció al

l’Ajuntament de Badalona, i l’han

mar, passem a l’alçada de l’església de

transformat per donar-li uns altres

Sant Josep i més endavant per l’edifici

usos,

E

temporada

de

com

ara

Esmorzar
ibèric
Diumenge 22
de desembre,
a partir de les
10 del matí.
Al Turó del
Pollo.
Cal que
porteu plat,
got i
coberts.

equipar-lo
17

c

ultura

«Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot està per fer i tot és possible.»

Ruta Miquel Martí Pol
Text: Jordi Valls
Foto: Marga Vallverdú
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Del llibre L’àmbit de tots els àmbits, de Miquel Martí i Pol

na colla d’eixerits al voltant del

U

inspirar directíssimament per escriure el

inevitablement,

Centre i amb ganes de fer

poemari La fàbrica; el poeta hi va entrar

L’Església de Sant Pere, en una

gresca, vam decidir fer la ruta

a treballar als catorze anys i allà hi va

cantonada que el poeta va evocar entre

literària de Miquel Martí i Pol a Roda de

passar la vida laboral i sentimental. Allà

fum de tabac i música de la Juliette

Ter. Dissabte dia 5 d’octubre era el dia,

va conèixer la seva primera dona i va

Greco.

les 9 del matí l’hora de sortida i el lloc

establir bones amistats. El bon Miquel

Parroquial i el contacte amb el món del

per començar l’aventura la Plaça de la

doncs, empatitza amb l’Elionor, amb

teatre on un Martí i Pol adolescent es va

Vila. Esperitats, vam prendre l’autocar

l’Agustí i amb tot un reguitzell de gent

iniciar. El Teatre Eliseu, i la magnífica

amb un cronista que arribava un pèl tard

senzilla, humil i de vegades sapastre

Biblioteca Bac de Roda on trobareu el

i un ambient animadíssim que se’l

que es mou en el submón quotidià de

llegat del poeta, l’arxiu personal, la seva

menjava. Primera parada Tona, a fer un

Roda. Sortim de La Blava i continuem

biblioteca, quadres, escultures i altres

cafetonet i un «pipí» preventiu. Segona

altre cop pel carrer de nom barroc fins a

objectes d’interès. Una mica més amunt

parada Roda de Ter, a peu de carretera,

topar amb la casa humil on va néixer el

la Plaça del Poeta, on es trobaven els

en una placeta acollidora ens van venir

poeta i va viure la seva primera etapa

amics escriptors, entre ells Miquel

a rebre dos guies. El nostre grup era

vital, marcada per una tuberculosi

Arimany i Emili Teixidor, molt a la vora

nombrós i ens vam haver de dividir

determinant

del Cementiri on el poeta fa repòs al

àgilment en dos. Dit i fet, el meu grup va

Continuem fins a la Capella del Sòl del

nínxol

prendre el camí d’un carrer de nom

Pont, on Martí i Pol es va casar, i entrem

acompanyat dels sogres i la seva

barroc: Carrer de la Verge del Sòl del

a

primera dona. Destaca en tota la ruta la

Pont, i ens vam desviar per visitar els

suggerides pel guia de forma molt

humanitat

jardins de l’antiga fàbrica tèxtil «Tecla

confidencial. És una delícia creuar el

«Poble»: Roda de Ter, Catalunya, el

Sala e Hijos», més coneguda per La

Pont Vell i veure el pas del riu uniforme

Món… des de l’experiència local de

Blava, l’espai on Miquel Martí i Pol es va

i marronós, el Ter que ens evoca,

l’individu fins a tot allò que afecta a la

per

compartir

la

seva

algunes

vocació.

intimitats

Els

el

records

modest,

del

nostre

el

poeta

del

Besòs.

Centre

número

amarada

142,

de

condició humana independentment de
l’origen. Nosaltres, els eixerits, vam
quedar encantats de la visita, però

Que no s’aturi la Sardana
Text i foto: Joan Llagostera
En nom de la junta del Patronat pro Aplec i Amics de la sardana

també se’ns va despertar la fam i
l’autocar, oportuníssim, ens va portar a
satisfer

la

nostra

necessitat

al

restaurant el Roquet, a Tavèrnoles, un
dinar entranyable que va ser amenitzat
després de la ingestió d’esperit i matèria
pels components de l’Orfeó Tanit
escampats per la sala, i ens vam fer un
homenatge pel sol fet d’haver nascut en
un mes de l’any, com s’escau a la nostra
natura.
Com que va quedar una bona tarda vam
decidir-nos a aprofitar el viatge per
visitar Folgueroles i així fer el nostre
particular

homenatge

al

poeta

fundacional de la literatura catalana
moderna. Mossèn Cinto Verdaguer ens
va rebre amb els braços oberts, a la vila
on va créixer, fins transformar-se en un
l primer diumenge de juliol, el dia
7, es va fer la sortida a l’aplec de

ne la passera penjada, que és una

les comarques d’Osona, que

d’aquelles coses que cap visitant no ha

nos a pujar a l’ermita de La Damunt i

E

poble de Rupit i acostar-se al riu creuant-

cada any se celebra en una localitat

de deixar de fer.

repassar totes les herbes oloroses que

diferent i que aquesta vegada va tocar

El dinar de germanor, de bona qualitat,

en honor del poeta hi ha en un jardinet

organitzar-lo a les poblacions veïnes de

va donar pas a l’audició de la tarda, que

exclusiu. A Folgueroles la presència de

Rupit i Pruit .

es va fer al camp de futbol amb

Només arribar ens esperava l’obsequi

pagament d’entrada i sota d’un sol

d’un bon esmorzar rematat per xocolata

espaterrant que no feia gens còmode ni

desfeta amb coca per sucar-hi que va ser

ballar ni escoltar les cobles, situació

formós prohom de la nostra cultura. Els
núvols amenaçaven, però vam decidir-

Verdaguer és constant, com si el poble
formés part d’un cos gegantí presidit per
una barretina moradenca, només un

una esplèndida manera de començar

agreujada per la manca de seients, que

insòlit partit de futbol trencava la calma

l’animada

desprès de la nostra reclamació va ser

gairebé mística del poble. A la plaça

encetàvem.

més cèntrica ens vam fer la foto de

Cercavila

grup. En resum, el Centre ha fet una

capgrossos

sortida històrica i en certa manera
iniciàtica a partir de les entranyes de les
nostres lletres, el més important, però,

jornada

que

tot

just

esmenada en part amb unes quantes
amb

gegants,

cadires. Sort que en el sorteig que va

animalons,

tenir lloc una parella del nostre grup va

actuació de castellers i ballada de

ser afavorida amb una magnífica cistella

sardanes a la Plaça van ser les activitats

de productes de la contrada.

i

música,

simpàtics

que van omplir el matí de la festa,
complementada amb les visites a les

A casa nostra hem tingut la tradicional

és la magnífica ocasió per compartir

botigues de pa i embotits per fer-ne

ballada del dilluns de Festa Major, al jardí

vivències

provisió i així, un cop de retorn, poder

de Can Sisteré, que va anar d’un pèl

seguir

seves

d’haver-se de canviar de data, per les

excel•lències. També hi hagué temps per

dificultats pressupostàries municipals,

fer alguna passejadeta per l’encantador

que feien perillar aquest darrer dia de la

colomenques

eixamplen,

com

una

que

ens

gimnàstica

rejovenidora, la nostra ment i sobretot,
el nostre cor.

gaudint

de

les
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s

ardanes

Cent anys
de la
Creu de
Montigalà
Text: ANC
Foto: Carles Solés

l turó de Montigalà és un indret

E

de

referència

en

el

nostre

paisatge, ja que tanca la vall de

Betlem i és un dels punts on la serra de
Marina davalla cap a Badalona. El
monticle està coronat per una gran Creu
ben visible des de tot l’entorn, i ha estat
un lloc molt visitat per badalonins i

festa. Com sempre, va marcar el

Esperem la vostra participació en el IV

colomencs per la gran vista que s’albira

retrobament després de les vacances i

concurs de fotografia sobre sardanes i

des del cim. Fa anys, una de les

malgrat que la interferència de l’elevat

altres aspectes de les expressions

vessants estava queixalada per una

volum del concert que al mateix temps es

populars catalanes –memorial Josep M.

feia a la Plaça de la Vila impedia seguir la

Miejimolle–, de les bases del qual n’hem

cobla amb prou claredat i que la nova

editat un tríptic que podeu trobar també a

disposició dels arbres va obligar a ajustar

la pàgina web del Centre. Les obres es

l’entarimat a l’espai disponible, el nombre

poden presentar fins el 14 de novembre i

d’assistents

la

s’exposaran del 14 de desembre (dia del

programació va ser un bon inici de

lliurament de premis) fins el 23 de gener.

i

la

qualitat

de

temporada.
I ja per cloure l’estiu, l’ofrena floral de
l’onze de setembre amb la corresponent
audició, actes en què es va fer notar
l’absència de molts habituals assistents

Fins acabar l’any 2013 ens queda
l’assemblea ordinària de socis, de la qual
en rebreu la convocatòria i a la que, com
sempre, us en demanem la presència per
poder tenir en compte les vostres
opinions, amb la motivació especial que
representa el fet que el proper Aplec serà
el que fa seixanta i tenim un seguit
d’idees i propostes per desenvolupar al
llarg

de

comentar.
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2014

que

ens

romans per bastir Betulo. Les verticals
parets de la pedrera van servir en època
moderna com a gran rocòdrom on molts
es van iniciar en l’escalada, fins que anys
després va ser colgada amb les runes

No oblideu la cloenda de l’any, el dia de

de la construcció de la carretera B-20.

Santa Coloma, a la Plaça de la Vila amb

És i ha estat durant generacions un turó

la ballada de la Festa major d’hivern, i

molt transitat per excursionistes en

reserveu-vos l’últim diumenge de gener

sortides matinals, esportistes, ciclistes i

pel concert al Teatre Sagarra.

també devots que pugen al peu de la

degut a la gran participació de colomencs
a la Via Catalana pel dret a decidir.

pedrera explotada en els temps dels

Creu. En l’aspecte de la devoció, cal
Finalment ens queda agrair a tothom que

esmentar el fet anecdòtic que des de fa

ha acceptat l’increment voluntari de

pocs anys un grup de «devotes» afirma

quota la seva bona disposició, sense la

que a la vessant que mira a mar s’hi va

qual hauríem de veure reduïdes en gran

aparèixer la Verge, que va intercedir

part les activitats que volem dur a terme
per a la continuïtat de la sardana i les
nostres tradicions més volgudes. No cal
dir

com

apreciarem

les

noves

cooperacions de qui es vulgui afegir a
aquesta proposta.

agradaria

perquè una de les dones es curés de la
coixesa que patia i no necessités les
crosses per tornar a casa seva. Des
d’aleshores el res es fa cap la nova
advocació a la qual les fidels anomenen
«Virgen de las muletas», on fins i tot van

Que no s’aturi la Sardana!

intentar muntar un oratori a l’aire lliure.
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La creu des de can Alemany

El bastiment
de la Creu

DE BOFARULL DE SAGARRA / AL BON

Montigalà eren de la seva propietat.

JESÚS CRUCIFICAT. / IN HOC SIGNO

D’aquesta branca dels Sagarra ens

VINCES.

queda el testimoni del panteó que fa

SEGLE IV – SEGLE XX / ERIGIDA
Enguany farà un segle que es va erigir la
creu de Montigalà. Es va fer el 28 de
setembre de 1913 per commemorar la
promulgació de l’Edicte de Milà, en què

AQUESTA CREU / EL 28 DE SETEMBRE
DE 1913 / EN REMEMBRANÇA / DE
L’EDICTE DE MILÀ / DONAT PER

cantonada amb l’epígraf «Sagarra de
Canyet», i que avui podem contemplar al
costat del panteó dels Sagarra (de la

CONSTANTÍ A FAVOR DE LA STA

Torre Balldovina) als jardins d’Ernest

IGLESIA

Lluch, on era el Cementiri Vell. L’antiga

Al llibre aparegut recentment de l’Itinerari

Creu va ser demolida durant la Guerra

podem llegir en el basament de la Creu,

Sagarra, l’autora, Agustina Rico, ens

Civil i va ser restituïda durant la

on també hi podem llegir aquestes

explica que la Creu va ser costejada pel

postguerra. L’original va ser projectada

paraules:

matrimoni format per Maria Dolors

per l’arquitecte badaloní Joan Amigó.

Bofarull i Ramon de Sagarra i de Ciscar.

Montigalà prové de «Mont aguilar». Ja fa

Eren oncles del poeta Josep M. de

anys s’hi van trobar vestigis ibers i

Sagarra (Ramon era germà del seu pare,

romans, com un gravat a la roca amb la

PER MI CLAVAT / SIAU PER SEMPRE

Ferran de Sagarra). L’Agustina ens

inscripció llatina: SOLI D SACRVM A P

ALABAT.

documenta que en Ramon de Sagarra

ABASC•ANTVS (un nom ibèric de

ELS ESPOSOS / EN RAMON Mª DE

tenia una torre amb vistes al mar al barri

persona), així com una ara dedicada al

SAGARRA I DE SISCAR / I NA DOLORS

de Canyet, i que els terrenys del turó de

Sol.

el cristianisme va esdevenir religió oficial
de l’Imperi Romà per l’emperador
Constantí, l’any 313. Aquest motiu el

OH JESÚS MEU ESTIMAT / QUE EN
UNA CREU AFRONTOSA / VESSANT
VOSTRA SANG PRECIOSA / MORÍREU
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er a acomiadar el curs, el CEP

P

Sopar a la fresca

va convocar els socis i amics
que ho volguessin a sopar a la

fresca el dissabte 13 de juliol al carrer

Fotos: Joan Rodríguez Bautista

de sant Josep. Aquest és el tercer 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 bufet
fred on cadascú se servia.

Eleccions de nova
Junta al CEP
La Junta Directiva, en reunió del 9 d’octubre,
acordà assemblea pel dissabte 25 de gener de
2014,
de
caràcter
ordinari
seguida
d’assemblea extraordinària per renovar els
càrrecs de la Junta Directiva, segons el
següent calendari electoral:
29-10-13: convocatòria d’eleccions
06-11-13: constitució de la Junta Electoral
11-11-13: Presa de possessió del càrrec dels
components de la Junta
Electoral
23-12-13: Presentació i proclamació de les
candidatures
27-12-13: Proclamació candidatures
18-01-14: Eleccions
25-01-14: Assemblea i proclamació

f

lora i fauna

Tortuga mediterrània
Testudo hermanni hermanni

Text: Albert Noguera

s tracta d’un rèptil típic del bosc
mediterrani d’alzines i pins amb
matolls abundants, malgrat que
no li és favorable el bosc excessivament
espès, ja que impedeix el pas de la llum
solar.

E

La seva àrea de distribució ha anat
disminuint de manera continuada a
causa dels incendis forestals, la
recol•lecció il•legal i l’alteració de
l’hàbitat, i avui dia les poblacions
continentals són tan sols una relíquia del
que antigament van ser. Només
sobreviuen petites poblacions al nord de
Catalunya (a la serra de les Alberes), al
sud de França (Maurés) i al nord-oest
d’Itàlia, així com a les illes de Mallorca,
Menorca, Còrsega i Sardenya. A
Catalunya s’està intentant repoblar, a
partir d’individus captius, algunes zones
com ara el massís del Garraf i indrets del

sud de Tarragona. Cal dir que fins a
principis de segle XX se la podia trobar a
la serra de Marina, i de fet a patis
d’algunes cases del casc antic de Santa
Coloma encara perviu alguna d’aquelles
tortugues que s’havien agafat de la
nostra muntanya fa més de seixanta
anys. La gent les tenia als patis perquè
s’alimentaven
de
cargols,
cucs,
formigues i altres insectes, tot i que és un
animal principalment herbívor.
Presenta una closca molt esbombada,
d’un color groguenc, amb un dibuix típic
de taques més fosques. L’escut de la cua
és partit, és a dir, doble, tret que la
permet distingir de la testudo graeca, la
tortuga mora, en la qual l’escut de la cua
no és doble. El plastró (la part que en
diríem panxa) és de color groc, i les
taques fosques dels escuts es troben
ordenades en dues fileres longitudinals

de taques. El cap, el coll i les extremitats
són d’un color groc verdós, i a l’extrem
de les potes tenen unes ungles no
afilades. La cua finalitza amb un apèndix
corni, similar a una ungla.
Durant els mesos freds de l’any, la
tortuga mediterrània s’enterra i roman
inactiva sense alimentar-se, fins a la
primavera, que es desperta. Aleshores
es produeixen les còpules, precedides
d’un festeig una mica violent per part del
mascle. La posta, a inicis d’estiu, consta
de quatre a dotze ous, que la femella
enterra a un punt amb unes condicions
ambientals apropiades, on al cap de tres
mesos naixeran les cries.

La ceba
Allium cepa
a ceba és un dels cultius més antics
de la cultura mediterrània. És
coneguda des d’antic pels egipcis.
La ceba és una planta de la família de les
liliàcies, i és bianual. El bulb de la ceba es
forma durant el primer any per l’acumulació
de reserves a la base de les fulles.
Les cebes necessiten un mínim de duració
del dia (fotoperíode llarg) per induir la
formació del bulb. Segons les necessitats
de fotoperíode es classifiquen en: varietats
d’estiu, són les que es cullen a l’estiu i
necessiten un fotoperíode llarg, o sigui,
bastants hores de llum per formar el bulb, i
varietats d’hivern, que són les que es cullen
a la tardor i principis d’hivern; es coneixen
com a varietats de dia curt.
El color del bulb és una altra característica
per agrupar les varietats. Hi ha varietats de
bulb blanc, groc o vermell, com la ceba de
Figueres. La ceba Figueres és una varietat
no híbrida, de bulb subglobós, una mica
aplanat, amb la capa externa morada, molt
apreciada per la textura tova i la carn dolça;

L

Text: Pepi
tal com diu el nom, és típica de la zona de
Figueres. Una peculiaritat és que requereix
un ambient sec, a l’Empordà diuen que
«Val més dos dies de vent (Tramuntana)
que una ensulfatada». Se n’aconsella l’ús
per amanides i per als sofregits.
El cultiu de la ceba és compatible amb les
solanàcies (tomàquet, pebrot, albergínia),
l’enciam, la pastanaga i les cucurbitàcies
(cogombre i meló). No és compatible amb
plantes de la mateixa família com ara l’all i
el porro, ni amb les lleguminoses com la
fava o el pèsol.
Una varietat molt nostra de la ceba són els
calçots. El fet que es consumeixin en un
àpat comunitari com és la calçotada ha fet
d’aquesta ceba un producte popular. La
producció de calçots es concentra a les
comarques tarragonines i el consum és de
novembre a abril. Els calçots reben aquest
nom pel mètode de conreu: es tracta de
brots de ceba blanca replantats i coberts
periòdicament amb terra a mesura que el
tall va creixent, «calçant-lo». Les propietats

nutricionals dels calçots són molt
semblants i comuns a les cebes.
PROPIETATS NUTRICIONALS: Ajuda a
eliminar líquids perquè té molt de potassi i
poc sodi. És una font de vitamines del grup
B, com l’àcid fòlic. El magnesi de la ceba
afavoreix el bon funcionament dels
intestins, dels nervis i del sistema
immunològic. Abusar de la ceba pot produir
flatulència, perquè conté sofre.
PROPIETATS MEDICINALS: Circulació,
diürètic, bactericida, digestiu.
ÚLTIMES TENDÈNCIES: Anticancerígen,
osteoporosi, picades d’insectes, berrugues,
loció capil·lar.
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El Forn d’en

Xavi

Avda. Catalunya, 1

El Forn de la

Marta

Avda. Pallaresa, 136
Tornem als nostres origens amb pans
artesans i . . .
. . . les nostres coques de Sant Joan
Santa Coloma de Gramenet
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Diada de l’Onze de setembre
Text: Rut Solés
om cada any, amb motiu de la

C

Diada de Catalunya, l’11 de
setembre el Centre va participar

en l’ofrena floral a la Senyera a la Plaça
de la Vila. L’acte va comptar amb la
tradicional ofrena de la majoria de les
autoritats

municipals

i

la

d’una

seixantena d’entitats de la ciutat i la
presència de força públic.
Molts membres del CEP van haver de
marxar a corre-cuita per poder arribar a
temps

a

la

Via

Catalana

per

la

Independència, i d’altres no van poder
assistir a l’ofrena perquè el seu autocar
sortia abans que comencés l’acte.

Sobre la Font d’en Manelic
Text: ANC

La canalla porta el ram del CEP

arrerament alguns socis s’han

D

demanar que la ubicació fos al mateix lloc;

adreçat al CEP per interessar-se

que hi constessin les referències del

pel futur de la Font d’en Manelic, ja

personatge, així com l’autor i anys de

que hi ha cert lligam amb l’emblemàtica

realització i reforma, i que associada al

font, que data de 1926 i que el Col•lectiu

conjunt escultòric hi romangués una font

Ciutadà del CEP va restaurar l’any 1984.

per no perdre el record de la Font d’en

Des del CEP volem precisar algunes

Manelic.

informacions al respecte. Davant les

contemplava la permanència de les rajoles

reformes urbanístiques que es preveia fer a

de color verd i groc amb la llegenda

la plaça d’en Manelic, abans de l’estiu el

explicativa que envoltaven la base, vam

CEP es va reunir amb l’Ajuntament per

demanar que, pel valor sentimental, no es

aclarir-ne el futur i fer diverses aportacions

destruís i que ens oferíem a exposar-les a

al projecte. Se’ns va informar que, a fi de

la terrassa de la nostra entitat si no hi havia

fer possible la profunda transformació de la

una altra destinació.

zona (renovació de clavegueram, serveis

La intervenció urbanística propiciarà que la

de

Com

que

el

projecte

no

era

plaça d’en Manelic guanyi en superfície i

necessari treure tots els elements existents:

els voltants guanyin zona de vianants, tot i

la font, arbres, fanals i mobiliari urbà, i que

que esperem que la combinació del modern

es redissenyaria de nou la plaça, on no es

i l’antic mantingui el caliu d’aquest racó

mantindria el pedestal de la font a causa del

emblemàtic.

subministraments,

etcètera),

seu mal estat i la no concordança amb
l’estil de la nova plaça. Vam demanar que el
conjunt escultòric del Manelic fos el mateix
existent, restaurant-lo o fent-ne una còpia
fidel amb un material durable. La figura ha
estat desmuntada i se’n farà un motlle per
Patronat pro aplec, Andreu i Rosi.

obtenir una rèplica de bronze. També vam
25
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Text: Agustina Rico

irador

Final de curs calent
Presentats

durant

el

curs

passat

Santa Coloma nos une
Santa Coloma ens uneix

matar l’obscuritat. De fet, l’obscurit
mai no es mor…
Màrius Sampere, Jerarquies, Premi

Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional

En la presentació d’un dels molts actes

Catalana, totes dues entitats amb ple

de setembre –també hi ha hagut la Festa

absolut a les respectives sales (Teatre

Major, un gran desplegament poètic

Sagarra i Biblioteca Salvador Cabré-

d’ACOLITE i la publicació de l’Itinerari

Singuerlín) i amb un públic entusiasta.

Sagarra, entre altres–, llegeixo un escrit

Concorreguda

Zam

de l’alcaldessa que acaba amb una frase

organitzada per la PAH (Plataforma

que trobo afortunada, encara que no

d’Afectats per la Hipoteca) i per la

lligava ben bé amb la resta de l’escrit:

Accions de la PAH, manifestacions per

Plataforma de Defensa de la Serra de

«Santa Coloma ens uneix». Quina

les retallades, acció pel menjador

Marina i del Parc de Can Zam, amb

pensada, està bé, em vaig dir. Vés per

emotives intervencions de colomencs

on, als quatre dies veig els plafons amb

afectats pels desnonaments i de la

les fotos i amb la mateixa frase. Ah, era

coneguda activista de la Plataforma, Ada

això, un eslògan de campanya ciutadana

Colau, i recordatori de la lluita per la

que s’anirà repetint com un mantra en

preservació dels nostres espais naturals.

qualsevol ocasió fins que un altre el

paella

a

Can

Internacional de Poesia Laureà Mela, 2003.

Observatori
Vídeos Pitarque

social… però també les Caramelles del
CEP, la Diada de l’Ensenyament, l’
Espelmada, etcètera. Allà on la ciutat
batega fort, hi ha un ull que ho enregistra
tot. Josep Pitarque està recollint un
important cabal d’imatges que demà
seran història.

reemplaci. No era una bona pensada per
a l’ocasió… es tractava de col·locar un
eslògan en qualsevol espai, utilitzar
qualsevol tipus d’acte i penjar-lo en

Inici de curs:
Santa Coloma bull

qualsevol suport, com es diu ara.

Visió esbiaixada del Mirall quan parla de
polèmica sobre el nom de la futura

S’inicia el curs amb la mateixa tònica de
reivindicació social i política. Santa
Coloma bull. L’espelmada organitzada

biblioteca del Fondo. No n’hi ha hagut.

Malaltia i poesia

Una comissió presentava el nom de
Jaume P. Sayrach. Li van donar suport

per l’ANC a la Torre Balldovina, en

ALZHEIMER

vigílies de la Diada, es va completar,

A casa,

ha pogut ser i s’estudien alternatives.

de tant en tant s’apaga una bombeta

Una altra comissió presentava el nom de

malgrat que el temps no acompanyava.
Important col·laboració colomenca en la
Via Catalana de terres de l’Ebre i altres

blanca, al menjador

indrets

de

setembre,

Catalunya.
presentació

mateix

i automàticament,

del

Procés

se n’encén una altra, al dormitori,
la groga, la de fer venir

de Teresa Forcades. Teatre ple, públic
ampli i molt transversal i desplegament
de

voluntaris

i

d’organització.

La

més de 300 ciutadans i nou entitats. No

Celestí Boada, que tampoc no serà el
nom de la biblioteca.

Al

Constituent, amb l’esperada presència

la son. Si no s’encén,
la son no vindrà

Inici de curs
d’altres temps
Els Sagarra encara eren a Santa Coloma
quan s’iniciava el curs. Els nois grans es

Plataforma per a la Defensa de la Serra

i caldrà treure, del calaix de l’armari,

llevaven a quarts de sis, anaven amb

de Marina i de Can Zam anuncia accions

l’espelma de l’últim recurs. Però també

tartana fins a Sant Adrià, i allà agafaven

pot fallar la cabota del llumí

el tramvia fins a Urquinaona. Estudiaven

contra la MAT i contra les tanques de
Can

Zam

en

reivindicació

de

la

realització de la segona fase del Parc.
Santa Coloma bull.
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Biblioteca
i falsa polèmica

als Jesuïtes de Casp. Si no hi eren

i, amb les puntes dels dits irritades
de fregar inútilment, hom no podrà

abans de les 8, els tancaven la porta als
nassos.
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a

genda

Agenda

octubre
Dissabte 5 – Sortida a Roda de Ter. Visita
literària.
Dimecres 9 – Curs d’iniciació a la muntanya.
Seguretat.
Dimarts 15 – Curs d’iniciació a la muntanya.
Primers auxilis.
Dissabte 19 i diumenge 20. Sortida a
Puigsacalm (curs d’iniciació a la muntanya).
Dilluns 21 – Projecció audiovisual de
muntanya d’en Josep Pitarque. Pirineu
Cantàbric. 19.30. CEP
Dimecres 23 – Cloenda del curs d’iniciació a
la muntanya.

Marxa de regularitat de l’any 1961, a la Conreria, en què van
passar per la Font dels Enamorats i van veure l’Arbre dels Nassos.
Va ser la darrera marxa de regularitat de la primera època,
després d’aquest any es va trigar a iniciar la segona, l’any 1977.
A la foto, d’esquerra a dreta: Pere Alsina, Pili Ballesteros, Manel
Lacasa, Francesc Salvador, Gumersindo Escartín, Manel Galgo,
Joaquim Badosa, Teresa Solés, Marta Roquer i Maria Gargallo.
Foto: Carles Solés

novembre
Dimecres 6 – Presentació del llibre Los
poetas del Ártico, de Francesc Bailon,
20.00. CEP.
Dissabte 9 – Jornada de treball al Torrent de
les Bruixes.

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

Diumenge 11 – Acte reivindicatiu “Can Zam”
Dissabte 23 – Sortida Rec Comtal i visita a
la fàbrica de cervesa.
Dissabte 30 – Assemblea Amics de la

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
tercer trimestre 2013

Màxima
Juliol
Agost
Setembre

36,5º dia 28
33,6º dies 13
31º dia 2

Mínima

Sardana i Patronat pro-Aplec.

Mitjanes

17º dia 1
16º dia 27
8º dia 12

màximes 32,5º
mínimes 19,9º

màximes 31,3º
mínimes 19,5º

màximes 28,2º
mínimes 16,8º

º
º

desembre

º
Dijous 12 – Pastorets. 20.00. CEP
Diumenge 22 – Esmorzar ibèric

RESUM
Juliol

Dies de pluja
3

Total litres
5,1 litres

Agost

2

1,1 litres

Setembre

4

38,4 litres

Dimarts 31 – Audició de Sardanes Festa
Major d’Hivern. Cobla Contemporània. 12 h

Total dies pluja: 9
Total trimestre: 45 l.

Web del CEP:

www.puigcastellar.cat
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