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L

'any 2014 el vam acomiadar amb un bon sabor, ja que el
CEP va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Santa
Coloma per la seva tasca continuada en pro de la ciutat.
En primer lloc volem agraïr al jurat cívic aquest premi.
Creiem que és un reconeixement merescut per la llarga
trajectòria de l'entitat, que enguany farà 69 anys que es
va crear. Hi havia gent que creia que ja disposaven
d'aquest premi, i que l'havíem guanyat en alguna de les primeres edicions.
Però la confusió rau en que alguns dels premiats en edicions anteriors a
nivell individual formaven part de l'entitat, com en Joan de Sucre, Pere
Alsina, Genís Ibàñez o Joan Vicente, o a alguna secció de l'entitat com
l'Aula o el Patronat pro Aplec. El Premi és una mica per a tots els socis i
socies que en aquestes sis dècades han passat per l'entitat i que l'han
mantingut i l'han fet créixer fins fer-se gran. Continua sent una entitat,
en podríem dir familiar, en que la majoria ens coneixem, i on hi trobem ja
famílies que els avis, fills i néts són socis de l'entitat.També on agraïm als
socis la seva fidelitat durant 60, 50 i 25 anys... que deu n'hi dó. Però tot i
aquestes particularitats el CEP és transversal, amb varietat de seccions,
desde la vessant més esportiva com muntanya, a la més cultural com les
sardanes i la secció de cultura, amb grans com l'Aula d'extensió
Universitària de la Gent Gran o els més menuts del Grup Infantil ; una
entitat polièdrica on cada secció té el seu lloc i la seva veu. Tanmateix,
som una entitat oberta i abocada al dia a dia del que passa a la nostra
ciutat, a Catalunya i al món, i amb vocació d'incidir en la societat.
En aquesta ocasió, el jurat cívic ha distingit a la nostra entitat, però estem
segurs que d'altres de la ciutat també ho poden merèixer, ja que Santa
Coloma té un teixit associatiu viu que batega gràcies a la seva gent. En
aquest punt, volem felicitar als altres premiats d'aquesta edició i fer-ho al
món associatiu de la ciutat.
En un altre ordre de coses, en l'agenda ciutadana d'aquest 2015 hi ha
marcada una triple contesa electoral : a la primavera elccions municipals,
a finals d'estiu eleccions al Parlament de Catalunya i a la tardor eleccions
al Parlament espanyol. En totes tres eleccions els pronòstics són incerts,
tot i que sembla clar que les majories que sorgeixin seràn insuficients i
obligaran a les candidatures a fer equilibris postelectorals. Tothom sembla
coincidir que res serà com fins ara.
En l'àmbit més local caldrà fer el seguiment d'alguns temes importants
per la ciutat: la posada en marxa d'un ens (consorci o patronat) que
gestioni el jaciment arqueològic del Puig Castellar, la realització del parc
de can Zam , la paralització de la MAT, i el desenvolupament del projecte
de la Pinta Verda, entre d'altres. I sobretot, caldrà fer un esforç per a la
recuperació econòmica que allunyi dels colomencs la situació de
precarietat.
-3-
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La cova de gel

Text i fotos: Jo@n Yuste & Rosa Gisbert
colades de lava, cap al pic de Pico Viejo,
un cràter amb una alçada inferior però
d’una bellesa per nosaltres superior, tan
mateix semblava que estiguéssim en un
cràter lunar. Ens vàrem quedar
bocabadats del gran contrast de colors:
ocres, grocs, negres brillants i una
vegetació pobre, però molt peculiar. Tot
aquest paisatge acompanyat amb l’olor de
sofre i la solitud que vàrem experimentar
en el seu cantell contrastava amb la
riuada de turistes que a aquelles hores
desembarcaven del telefèric centenars de
metres més amunt.

El
Patriarca

Nosaltres vam continuar el descens per
un terreny ple de pinacles de lava
petrificada de mil capricioses formes fins
trobar la carretera. Asseguts a l’espera del
pas d’algun vehicle, llegim un cartell del
parc on advertia de la ruta que havíem fet
com a extremadament difícil; creiem que
no n’hi ha per tant i l’avís, pensem, va
dirigit a turistes sense preparació.

Albada al cim del Patriarca 3.718 m.

D

es de la finestra de l’avió,
poc abans d’aterrar, veiem
per primera vegada la
perfecta piràmide del
Patriarca
sobresortint
entre aquesta multitud de muntanyes
que no esperàvem pas que tingués l’illa de
Tenerife.
De camí cap al refugi d’Altavista (3.270
m), on passarem la nit per poder fer cim
a primeríssima hora i gaudir de
l’espectacular sortida de sol, travessem
laberíntics rius de lava que ens fan
empetitir davant d’aquestes enormes
colades i ens donen una esgarrifosa idea
del que passa quan l’enorme energia de la
naturalesa es desferma.
Abandonem una mica la ruta per tal de
fer algunes fotos d’aquest immens caos
mineral i ens crida l’atenció una espècie
de cable que a una certa distancia
distingim, com si l’haguessin posat per
alguna mena de protecció. Ens hi
acostem i ens quedem meravellats de la
trobada. Sabíem, per la cartografia, de

l’existència de la cova de gel als voltants
del Teide, però amb molt poca informació
al respecte, l’havíem trobat! De pura
casualitat, però l’havíem trobat!
Més que una cova, nosaltres la
catalogaríem d’avenc, ja que l’entrada és
un pou vertical d’uns deu metres que
dóna pas a una gran sala plena
d’estalactites de gel. Una precària escala
de ferro collada a la boca del pou ens
deixa sobre un gran con de neu dura que
amb precaució desgrimpem. Els zero
graus de l’interior ens fan veure
perfectament l’alè de la nostra agitada
respiració per la trobada, una meravella
que ens fa recordar la gruta Casteret,
prop del Mont Perdut, al Pirineu central.
Quan la Rosa li comenta al guarda del
refu la nostra troballa i li pregunta que
com és que no la tenen senyalitzada, ell,
amb cara de sorpresa desconcertada,
contesta: «¡Pero si precisamente no lo
está para evitar el vandalismo! ¿Cómo la
habéis encontrado?».
-4-

A les cinc de la matinada, un cuc de llums
dels frontals d’una cinquantena de
persones sortim en direcció al cim, la nit
estelada i la temperatura força baixa fa
preveure una albada espectacular. A
quarts de vuit som al cim del Patriarca
esperant l’esdeveniment.
Asseguts en aquesta perfecta atalaia,
envoltats per la forta olor de sofre, anem
quedant tots poc a poc il·luminats amb el
color rogent d’una de les més boniques
sortides de sol que recordem, les valls,
tres mil set-cents metres més avall,
encara són sota el mar de núvols, som en
una illa, la qual cosa vol dir que passem
de 0 metres a 3.718 metres en no res,
això ens dóna una panoràmica
mereixedora del sobrenom amb què
l’hem batejat: «El Patriarca».

Agraïm a la parella de bielorussos que
molt amablement ens van portar a
recollir el nostre cotxe, sense veure massa
clar quan els hi explicàvem que veníem
del cim, un descens de 1.500 metres de
desnivell.
Ara, quan des de la mateixa finestra
veiem la seva perfecta piràmide fer-se
més i més petita, sentim com el nostre
record ha quedat allà. Havíem decidit fer
el pic més alt del «territori», perquè ja
tocava, però amb el que no contàvem era
fins a quin punt gaudiríem del «Patriarca».
Refugi Altavista

Maig 2014
Refugi Altavista: 56 places numerades, només
es permet pernoctar una nit prèvia reserva
anterior, no cal sac, si de cas un llençol, no hi
ha servei de menjar però sí que tenen tot tipus
d’estris per cuinar, cuina de gas i microones,
l’aigua s’ha de comprar, cara i escassa.
Pernoctar et dóna dret al permís per ascendir
al cim.
L’ascensió al cim del Teide a través del telefèric
necessita un permís especial.
Els guardes del parc són bastant estrictes amb
la normativa.

Ens acomiadem de la gran quantitat de
companys que hem conegut al refu, la
gran majoria estrangers, que senten el
mateix que nosaltres i ens encaminem en
un descens cap a l’oest a través d’enormes
-5-
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Text: David Buils, Fotos: Jordi Pedrol

La fondalada
La Canalda

A

quest setembre tornem de
l’estiu amb una excursió
atípica: en comptes de
pujar cap a les alçades dels
cims, ens enfonsem cap a
una del les fondalades del Solsonès.
Comencem a l’hostal Cap del Pla, a la
carretera LV-4241b al nord de Solsona, al
final d’una gran recta. Aparcament molt
ampli, som al GR-7. Tot i que només
començar l’excursió el deixem per baixar

per una pista abandonada cap a Sant
Agustí d’Isanta. Fins aquí l’entorn es
ombrívol i fred en segons quines dates.
Baixant travessem algun salt d’aigua mig
sec, però que amb aigua ha de ser molt
maco.
Des de Sant Agustí, baixem cap al Martí i
el Domenjó per unes feixes abandonades,
com les cases per on passem. Aquí
agafem una pista que ens baixa fins a la

rasa Fonda de la Canalda. De camí podem
veure el jaciment prehistòric de les
Portes, que està sent excavat. Travessem
el riu i anem pujant per l’altre vessant cap
a la serra de Canalda. Un cop a dalt, ens
dirigim al nord per la carena, que deixem
per anar cap a la collada de Forat Volà,
des d’on ens dirigim cap al SE per agafar
un caminet que s’enfonsa cap a la rasa de
l’Ereta; la travessem i seguim per un
entorn boscós que ens va fent baixar

Hostal Cap del Pla
mentre voregem la Muntanya per
endinsar-nos al riu de Canalda just a
l’alçada de l’Espluga Tremosa.
Aquí esmorzem i admirem l’espluga, i els
estrets que segueixen riu amunt on
conflueixen la Canalda i la rasa del coll
de Jou. Nosaltres travessem el riu i
tornem a pujar cap a l’Algassa passant
per la balma Negra, una balma
espectacular que sembla una gran boca
dentada que s’hagi de tancar sobre teu.
Des de l’Algassa ens dirigim cap a la Font
dels Gelats, que no arribem a veure, i
deixem la pista per anar cap el camí mes
a l’oest que passa pel Passant Dolent de
l’Enrunador; volem arribar per sota la
roca dels Moros fins a la pista per on
hem començat l’excursió. El camí es
confús i acabem arribant a Sant Agustí
d’Isanta, des d’on tornem cap al cotxe. A
l’Hostal ens refresquem i tornem cap a
casa.

L’Espluga Tremosa

-6-
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L’Espluga Tremosa
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Salt de la Gorja Negra

El camí ral
de Vic a Olot

A

mb l’excusa de fer un
tram del camí ral,
visitem alguns indrets
preciosos i espectaculars
de la serra del Llancers,
d’Hostalets d’en Bas.
A l’entrada del poble hi ha un
aparcament ampli on deixar els
cotxes, avui esmorzem a Hostalets
mateix. Travessem el poble en
direcció a la carretera de la
ParcFMtMBria, que seguim fins la pista
que puja fins a Falgars d’en Bas, tot i
que la deixem de seguida per anar
cap a la casa de la Cidera. Som a la
vall d’en Bas, i ens movem entre
camps i cases per pistes rurals
mentre veiem a la nostra dreta les
cingleres espectaculars de la serra del
Llancers.

un dels indrets més macos del seu
recorregut. Les marrades són una
ziga-zaga que els enginyers del segle
XVIII van arreglar per facilitar el pas
dels viatgers. A mitja pujada hi ha un
caminet que es desvia cap a la mina
dels lladres, una fissura on amagaven
els cavalls i des d’on assaltaven la gent
que passava pel camí ral.
Després del Grau baixem per un camí
que, seguint per una pista que ens
porta als prats que ens permeten
voltar la Tosa de Pujolriu per darrera
fins a la pista asfaltada que porta a
Falgars, som a dalt dels cingles i les
vistes són espectaculars, un curt
sender ens permet veure el salt de la

Coromina des de dalt, tot i que
seguint la pista tindrem una visió del
salt des de davant.
Passat Falgars, seguim el GR-2 fins a
Sant Miquel de Castelló, aquí ens
trobem una cursa de BTTs, hem
d’anar girant el cap mentre passem
prats i pistes fins els camins més
estrets que ens apropen a Sant
Miquel. Dinem mentre ens arrecerem
del vent i gaudim d’unes vistes
espectaculars. Deixem el GR i baixem
per un camí que tot i baixar
directament cap a Hostalets, ho fa
amb força suavitat. Prenem quelcom
en una terrassa i tornem cap a casa.

Després de la casa, ens fiquem a la
vall del Puig, un vall frondosa i
humida, on el sol no hi entra, els
salts d’aigua que anem passant i la
vegetació fan un entorn màgic.
Arribem al peu del salt de la gorga
negra, el més alt fins ara, una paret
ben alta, per sobre de la qual ens
portarà el camí. Aquest es desvia cap
al vessant de la vall per fer-nos pujar
i després travessar el salt per dalt per
portar-nos al mirador del Petró, des
d’on tenim unes vistes de la vall d’en
Bas àmplies i maques.
Fem mitja volta i agafem el camí que
puja cap a les Fontiques, en alguns
mapes vells el camí no continua, però
la GECA ja fa un parell d’anys que
l’ha fet continuar per un entorn
preciós fins a la Font de les
Marrades, on prenem el camí ral per
Hostalets d’en Bas
-8-
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Text: ANC

Xè Concurs de

C

ada dos anys se celebra
aquest concurs fotogràfic
sobre el tema muntanya i
natura. La convocatòria va
ser reeixida, com ho
demostren les 65 fotografies exposades
a sala d’actes del CEP, la majoria de gran
qualitat, que van fer difícil la tasca del
jurat, que estava format pel fotògraf
Joan Guerrero, Andreu Duelt i Ferran
Jordan.
Enguany aquest concurs tenia un caire
especial, ja que coincidia amb els vint
anys en què en Pere Alsina va morir en
un fatídic accident de muntanya. Per
recordar la seva figura, al final de l’acte
es va projectar un petit audiovisual on es
repassava la vida d’en Pere i es destacava
la seva vinculació amb la muntanya i la
natura. (El vídeo el podeu descarregar de
la web del CEP.)
L’acte de lliurament de premis va
comptar amb un gran nombre de públic
i amb la presència dels regidors Diego
Arroyo i Petry Jiménez, que van lliurar
els guardons als premiats.

“Sobrevolant el Besós”, de Fede Martínez, 2on Premi
Xè Concurs de Fotografia Pere Alsina.
Els premiats amb la regidora de Cultura, Petri Gimenez, Albert Noguera i la Conxita Gil

Els guanyadors van ser:
Primer premi: Esprai… – Mireia
Martínez Gillué
Segon premi: Sobrevolant el Besòs –
Fede Martínez
Tercer premi: Sortint de les entranyes
– Joan Yuste
ACCÈSSITS
Viajeros en la ventisca de nieve – Paco
Justicia
Quan el Perito Moreno troba la terra –
David Buils
Morera – Maria Gargallo
Més alts que la muntanya – Javi Porto
Prada
Paisatge després de la batalla – Joan
Llagostera
L’esquena del drac – Cèsar Armengod
Sense títol – Domènec López Alió.

“Sortint de les entranyes “
de Joan Yuste”. 3er Premi.
- 10 -
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Bastoners de Santa Coloma

Esmorzar iber

P

er acomiadar l’any, el passat
diumenge 22 de desembre
ens vàrem aplegar, socis i
amics, al peu del Turó del
Pollo. El dia va acompanyar
amb un sol suau d’hivern que ens va
escalfar i net de núvols per poder gaudir
de les vistes privilegiades des del Turó del
Pollo.
És una trobada –gairebé institucionalitzada–
de tots els que formem part del Centre, i
que amb el pretext del plat de botifarra
amb seques, ens permet retrobar els
amics. Potser és un dels anys en que més
gent ens hem aplegat, i això va fer que
s’esgotessin les existències i no sobrés ni
una engruna de pa.
Cal agrair la presència de l’alcaldessa de la
ciutat i regidors de tots els grups polítics
municipals que ens van voler acompanyar.
L’animació i la música va anar a càrrec dels
amics grallers de Santa Coloma, que entre
d’altres cançons i nadales ens van
interpretar l’esperada jota de Lo Tio Pep.
Als Grallers hem d’agrair que fa anys que
no falten a la cita, i que aprofitem per
felicitar, ja que aquest any van rebre un
dels guardons del Premi Ciutat de Santa
Coloma. També vam comptar amb la
intervenció dels Bastoners de Santa
Coloma i de la Colla de Castells Laietans,
que van aixecar alguns pilars.
Durant l’entreacte el president de l’entitat
va adreçar unes paraules als assistents i
desitjà a tothom un millor any. A destacar,
també, l’equip «d’intendència» que
prepara el foc i les brases per coure les
botifarres i les seques, el cafè amb llet, les
infusions i les pastetes de full. Un matí
distès en plena natura, amb un bon àpat i
bona
companyia:
bona
manera
d’acomiadar l’any.

Colla de Castells “Laietans”
- 12 -

L’esmorzar, a punt

Aspecte del Pla de les alzines
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Text: Josefina Figueras, Fotos: Marga Vallverdú

Un passeig pel
cementiri del Poblenou

F

a dues setmanes al full
informatiu
de
l’Ajuntament anunciaven
una sortida matinal pel
dia 22 al cementiri del

Poblenou.

Vaig pensar que si el CEP programava
una visita a un cementiri era perquè
valia la pena.

Correllengua 2014

Així que el dissabte un grup d’unes
vint persones ens vam trobar al
vestíbul del metro fent camí cap
aquest lloc. Allà ja ens esperava la
guia, que durant tota la visita ens
ensenyava detalls que normalment
passen desapercebuts.
El cementiri fou construït l’any 1775
als afores de la ciutat de Barcelona.
Fins llavors els difunts eren enterrats
sota terra, generant conseqüentment
fluids que contaminaven les deus de
les aigües, produint moltes
epidèmies. Més tard ha estat
restaurat, fent els nínxols a les parets
a fi d’ocupar menys lloc. En entrar hi
ha infinitat de tombes al terra amb
les seves respectives inscripcions,
que daten del 1800 endavant. Al fons
del cementiri hi ha els panteons,
propietat de les famílies benestants
d’aquella època; són de marbre i molt
adornats, àngels amb trompetes,
cadenats de ferro… encara que ja tot
força deteriorat degut al pas del
temps.
Un d’aquests panteons crida molt
l’atenció, l’anomenen «El bes de la
mort». Diuen que a una família molt
adinerada se’ls va morir un fill molt
jove; els pares van voler un panteó
diferent de tots els altres, però
representant la mort. L’escultor va fer
un esquelet amb unes ales caigudes

Xerrada col·loqui:
Llengua i
independència

E

agafant un noi molt jove i guapo per
sota les aixelles que l’arrossega
mentre li fa un petó. Impressionant.
Vaig veure una làpida en un dels
nínxols de la paret a una bona alçada
que diu: «Aquí yacen los restos de
Narciso Monturiol». En realitat
hauria de dir «yacían», ja que
aquestes restes van ser exhumades

l’any 1972 i portades a la seva ciutat
natal, Figueres.
Malgrat que la visita fos a un
cementiri, considero important haver
pogut admirar unes obres precioses i
tan antigues.
Satisfets de la sortida, tornàvem a
casa a l’hora de dinar.

l passat 23 d’octubre, dins
els actes programats pel
Correllengua d’enguany a
Santa Coloma, una de les
entitats organitzadores,
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
va organitzar un acte a la Sala Brossa
de la Biblioteca de Can Peixauet, en
què el sociolingüista Joaquim Torres
va fer la presentació d’una anàlisi
sobre la relació entre la llengua inicial
(la llengua que hom parla, de petit, a
casa) i un parell de preguntes
vinculades al procés sobiranista que
es desenvolupa al nostre país. Va
presentar l’acte el colomenc Albert
Fabà, que també ha elaborat l’estudi
conjuntament amb Torres.

Dinar de cloenda del Correllengua a Can Sisteré
Resultats enquesta, doble pregunta pel 9N.
CEO Abril 2014

Del conjunt de dades exposades hem
seleccionat un gràfic sobre els
resultats d’una possible consulta amb
la doble pregunta, d’acord al Centre
d’Estudis d’Opinió (amb les dades
reponderades, per fer-les més
rigoroses).
Dades: Albert Favà
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Text: Albert Noguera

Visita a la masia
de Can Zam

botifarra brisa, un embotit recuperat
per la cansaladeria de cal Nen, i que
es confeccionava fa anys amb el
regust de la brisa del raïm (que és la
rapa, pellofa, pinyol i polpa que resta
després del premsat i que es
transforma en alcohol). Ens
expliquen que la brisa del premsat de
Can Zam es venia a les EFTUJMtMFries
Bosch de Badalona per fer l’Anís del
Mono. Una altra curiositat és que
existien unes petites botes que a
Santa
Coloma
anomenaven
«barralons», destinades a vendre el vi
a granel al poble.

Les vinyes i el vi

L

a silueta de la masia de Can
Zam forma part del
paisatge colomenc, però
molts
colomencs
en
desconeixen l’interior i la
història dels seus cinc segles
d’existència. Per conèixer el nostre
patrimoni, el CEP ha organitzat des
de fa anys visites a la masia, i enguany
es va voler relacionar la masia amb la
tradició vinícola colomenca. Donat el
gran interès per assistir-hi es van
programar dues visites al mes
d’octubre. Per les visites el grup es va
dividir en dos per escoltar millor les
explicacions d’en Josep Blanchart, de
la família propietària de la masia, i del
sumiller colomenc Paco Cordero.
Can Zam. Amb el roure

L’itinerari ens va mostrar un fet
inversemblant: el racons d’una casa
pairal enmig del brogit d’una ciutat
com Santa Coloma, on encara es
cultiven els horts de verdures i arbres
fruiters, i on podem sentir cloquejar
les gallines, clacar els ànecs i les oques
al corral. En el recorregut pel gran
jardí hem vist el molí d’oli i la gran
bassa que acumulava l’aigua que
portava la sèquia des de Montcada, i
que encara és visible. El regadiu de
Can Zam anava de la masia al riu i s’hi
collien fruites de la millor qualitat
com ara peres, prunes, cireres,
taronges i hortalisses, i també les
afamades maduixes.
Davant la façana del casalot l’Albert
Noguera fa una breu explicació sobre
la història del mas: conegut ja el 1651
com a mas Calbó, el 1724 s’anomena
mas Teixidor, i el 1748 passa ser
propietat de Josep de Llar i Pons, el
comte de Llar, i un dels seus
descendents, Gonçal Planella, fa que

la casa sigui coneguda com a mas
Planella fins al segle XIX. L’actual
nom de Can Zam o «Sam», com
consta a la rajola i com ho diuen els
actuals propietaris, és per en
Bartomeu Busquets «àlies Zam», un
popular masover que va habitar la
masia i que fins i tot va ser alcalde del
poble.
Cal
recordar
també
l’emblemàtic roure, que el 1650,
durant la guerra dels Segadors va
acollir a la seva ombra una reunió del
govern de Catalunya.
Continuem la visita i entrem a una
estança plena d’estris de pagès, eines
i mobles que emulen un petit museu
que ens transporta a com es
treballava al camp a la Santa Coloma
pagesa.
L’entrada al vestíbul de la masia és
com entrar en un viatge en el temps.
L’amplitud de l’espai, l’alçada amb
l’embigat, els mobles i la decoració
antiga, la sitja de gra subterrània…
- 16 -

fins arribar al vell celler.
Ens trobem ara en una de les
estances més ben conservades i on
sembla que fos ahir que s’hi va fer vi.
El celler està distribuït en diferents
sales, algunes sostingudes per bonics
arcs de pedra on hi ha fileres de grans
botes, els cups, les premses manuals
i les de motor, i fins i tot algun dels
vells ceps assecats que formaven part
de les vinyes de l’heretat. El sumiller
o tastavins Paco Cordero s’esplaia en
donar-nos a conèixer com es feia el vi
a Santa Coloma i quin era el caldo
resultant, com funcionaven les
premses… Ja fora de la masia, a
l’antiga era on es trillava el cereal, en
Paco ens fa partícips d’un maridatge
de vins amb botifarra brisa. Ha
escollit un vi actual que estigués
elaborat amb el raïm amb què es
confeccionaven els vins colomencs:
garnatxa i garrut pels negres i
picapoll i pansa blanca pels blancs.
L’acompanyament el fem amb pa i

Animats amb la copa a la mà, obrim
els sentits a les explicacions sobre
l’antic
patrimoni
vitivinícola
colomenc. Les vinyes de Can Zam
ocupaven el lloc on avui hi ha
l’institut de les Vinyes, i també tot
l’espai des de la masia al carrer sant
Jeroni, el cementiri Vell i al darrere de
l’església Major. S’hi elaboraven uns
30.000 litres de vi que es guardaven a
les 45 tines del celler. A més del vi
negre amb poc color, s’hi feia
malvasia i altres dolços i rancis. A Can
Zam s’hi va premsar raïm fins a la
dècada dels 70, quan gairebé no
quedaven vinyes a la propietat.
L’últim vi autòcton colomenc es va fer
fa trenta anys de les vinyes de la Torre
Pallaresa i Can Butinyà.
La visita a Can Zam ha servit per
conèixer els orígens i el passat
colomenc, un patrimoni que amb
tanta estima ha mantingut la família
Blanchart Pujol.
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c el obert

Text: Albert Noguera

Visita a la masia
de Can Zam
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Coloma
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Les vinyes i el vi
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g rup infantil

Pujant de Monistrol a Montserrat

El grup infantil
a l’octubre...

arribar a Figaró.
L’última excursió del mes es va
realitzar a la nostra ciutat, Santa
Coloma, on vam convidar a tots els
nostres amics i vam fer un «macro»
quidditch al Parc Fluvial del Besòs.

Durant el novembre…
La primera excursió del mes va ser a
un Santuari d’animals rescatats,
situat al Vendrell. La cuidadora, Laia,
ens va explicar les històries de vida
dels diferents animals que habiten al
refugi i a tots ens van captivar aquells
fets que ens narrava. Després d’un
llarg matí d’interacció amb els
animalons vam tenir l’oportunitat de
donar a conèixer al món la nostra
opinió sobre el maltractament
animal, ja que vam fer un vídeo amb
un recull de frases i cartes de reflexió
sobre el que havíem après. Tot plegat
va ser una vivència molt enriquidora
i de consciència animalista.

El Parc Fluvial del Besòs

E

l dissabte dia 4 d’octubre
el Grup Infantil del CEP
vam anar d’excursió a
Montserrat, fent la
travessa a peu des de
l’estació de l’Aeri de Montserrat fins
al monestir. El recorregut va ser una
mica complicat, però els infants i els
monitors van posar-se a fons per
aconseguir arribar a la cima. En
menys de dues hores ho vam
aconseguir i des de dalt es podien
observar unes vistes precioses. Un
cop allà vam realitzar diverses
dinàmiques per conèixer-nos, ja que
hi havia molts petits i joves nous.
Felicitem a tots els infants per posar
tota l’energia per aconseguir aquest
repte!

EL GRUP INFANTIL DIU NO AL
MALTRACTAMENT ANIMAL!

El Parc d’animals del Vendrell

A la següent excursió, realitzada el
dia 18 d’octubre, vam anar a fer una
ruta des de La Garriga fins a pujar a
l’ermita
de
Sant
Cristòfol
Monteugues, on vam menjar i
descansar sota l’ombra dels arbres
per recuperar les forces i poder

El Parc de Can Zam
- 18 -
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C iutat

Text: Josep Rosset, Foto: Marga Vallverdú

Auca de la Font d’en Manelic, 1984 · Rodolins: Siscu Banús · Dibuixat per: Vives

La font
d’en
Manelic

A

mb la remodelació del
Mercat Sagarra i els
carrers del voltant, la
plaça d’en Manelic i la
seva font han canviat
molt la seva fesomia.
La imatge del Manelic s’ha conservat
i millorat fent-la de bronze, però la
base que la suportava i la font han
desaparegut. Ara l’estàtua està a un
nivell molt baix, a pocs centímetres
del terra, i els petits i no tant petits
s’hi poden enfilar.
A la base de l’escultura hi ha gravat
l’escut del CEP i la data «maig 1984»,
com si aquesta data fos la de la creació
de l’escultura, quan la va fer en Joan
Galobardes, germà del mestre d’obres
que va fer la «casa dels Nins» que toca
a la plaça.
Els anys 20 del segle passat el
propietari dels terrenys va cedir el
triangle que forma la placeta a
l’ajuntament per ús públic, i va
col·locar una font fent peanya, i a dalt
l’escultura d’un pastor i un gos
donant llet amb una carbasseta a un
xai. Per la popularitat que va tenir en
la seva època l’obra d’Àngel Guimerà
Terra Baixa, el poble aviat la va
anomenar font d’en Manelic.
El pas dels anys va anar deteriorant
tant la base com l’escultura, i l’any
1984 el Col·lectiu Ciutadà del CEP i
l’associació de veïns de Can Mariner,
amb suport de l’Ajuntament de

llavors, van promoure la restauració
de la font; es va cercar finançament
amb uns bons i butlletes per una rifa
d’aigua de diverses fonts: la Font del
Regàs (considerada la del naixement
del riu Besòs), la Font del Lleó, de
Caldes de Montbui, la Font de
Canaletes, de Barcelona, la Font de
Sant Roc o del Drapet i la Font de
l’Alzina, totes dues de Santa Coloma.
L’escultor Josep Bretó va fer la
- 20 -

restauració de l’estàtua i l’escola de
Ceràmica de Santa Coloma va fer les
rajoles que explicaven qui era el
pastor.
Per tant, les dates de l’estàtua del
Manelic són:
1926 creació de la font i la imatge
1984 primera restauració
2014 segona restauració i canvi
d’emplaçament
- 21 -
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C iutat

Text: Josep Rosset

Premis Ciutat de Santa Coloma 2014:

Activitats de l’Aula
Universitària de la gent gran

El CEP
ha estat premiat

Darrer trimestre de 2014
Text: Balbí Martínez

L

a vida de l’ésser humà
és
un
viatge
d’exploracions
que,
com al pelegrí, cada pas
l’enriqueix i l’apropa
una mica més a fer realitat els seus
somnis.

C

om a preludi de les Festes
d’Hivern, el 10 de
desembre es van lliurar
els Premis Ciutat de
Santa Coloma al Teatre
Sagarra, que mostrava un ple absolut.
Aquests guardons, que es van
instituir l’any 1988, serveixen per
reconèixer públicament la tasca
desenvolupada -tant a nivell personal
com coMtMFDUJV en pro de la nostra
ciutat en els més diversos àmbits
ciutadans com el de la solidaritat,
l’ensenyament, l’esport, la cultura o el
medi ambient.
Els guardonats en aquesta edició, en
les tres categories, van ser:
- A la categoria A, en la qual es premia
l’activitat continuada a favor de la
ciutat: es va concedir al Centre
Excursionista Puigcastellar, per la
llarga i intensa trajectòria a la ciutat.
Cal dir que en anteriors edicions ja
havien rebut el guardó persones a
títol individual que tenien una
vinculació amb el CEP com ara en
Pere Alsina, en Joan de Sucre, l’Alfons
Martínez, en Joan Vicente, l’Àngel
Martínez o en Genís Ibáñez. O bé
l’Aula d’Extensió Universitària de la
Gent Gran o la Secció d’estudis.
El premi és una reproducció en metall
del capfoguer trobat al poblat iber, el
van lliurar l’alcaldessa Núria Parlon i
els regidors Francesc Sánchez i Carles
Combarros. El va recollir l’Albert
Noguera com a president del CEP, que
va pujar a l’escenari acompanyat de
dos membres de l’entitat: en Ramón
Jordan, que representava la
veterania, i la nena Ona Yuste,
representant del futur. En el
parlament es va agrair el premi alhora
que es va sintetitzar l’arrelament que
té l’entitat a la ciutat i la llarga
trajectòria en els més de 60 anys de
vida.
També es va fer una menció especial,

Aquí a l’aula, una realitat és que ja
fa 12 anys que caminem plegats.
Volem creure que quan desitgem
transitar pels camins de la vida, el
més important no és arribar, sinó
emprendre el bon camí per anarhi o, si hem de rectificar-lo quan
apareixen perills inevitables,
començar de nou i no haurem
perdut gaire. No volem ser millors
que ningú, sinó assajar ser millors
del que hom som.

Els representants del CEP, amb els regidors Siscu Sánchez,
Carles Combamos i l’Alcaldesa Núria Parlón

en la categoria A, al diari mensual El
Mirall.net, que ja ha superat amb
escreix els 100 números.
En la mateixa categoria es va
guardonar a l’activista social en pro
de les persones discapacitades José
Maria Ballesteros.
- A la categoria B, en la qual es
reconeix l’activitat destacada dels
darrers dos anys, les entitats
premiades tenen una vessant
clarament reivindicativa i de lluita
pels drets ciutadans, tan social com
medi ambiental. Es va guardonar la
Comissió Ciutadana No a la MAT per
la
lluita
contra
aquesta
infraestructura imposada en contra
de la ciutadania colomenca.
També es van fer mencions especials
per a la Plataforma d’Afectats per la
- 22 -

Hipoteca – PAH i el $PMtMFDUJV Estafa
Banca Badalona-Santa Coloma de
Gramenet.
- A la categoria C, en la qual es premia
la tasca a favor de la promoció
externa de la ciutat: el Campus
d’Alimentació de la Universitat de
Barcelona com a reconeixement per
posar la nostra ciutat en el mapa
universitari de Catalunya.
Els grallers de Santa Coloma han
obtingut una menció especial en la
categoria C per la seva trajectòria.
Des del CEP volem felicitar tots els
guardonats, i agrair una vegada més
la concessió d’aquest guardó que
reconeix el treball constant que
millora l’autoestima dels ciutadans de
nostra ciutat.

a ula

Esmorzar Iber

Aquest espai de temps, 12 anys,
no tindria gaire significat si
haguéssim començat el camí als
20 anys; malgrat aquest petit
detall, la gent de l’aula volem
mantenir l’esperit coratjós i
continuar sentint-nos com una
part dinàmica d’aquest col·lectiu
per mantenir el creixement cada
dia.
I per poder-ho aconseguir amb la
mesura possible, us mostrem el
nostre programa d’activitats que,
com una mena d’examen, cada
trimestre les juntes de les aules
adherides a la Universitat Pompeu
Fabra hem de presentar al
vicerector per fer un intercanvi
d’idees i introduir o corregir el que
es consideri adient.
Hem tingut el goig d’escoltar 12
conferències, amb ponents d’alt

nivell acadèmic. Per cert, el dia 0810-2014, l’Albert Noguera ens va
parlar de «Pagesos i senyors a la
Santa Coloma medieval», una
bonica conferència amb la qual
se’ns va moure un sentiment que
despertà aquella dolça sensació de
pertinença llunyana a una família,
a una casa, a un lloc… La immensa
majoria descendim de pagesos,
d’una casa de pagès arraulida,
enrunada, humilment situada a la
vessant d’una vall o encarada a
tots els vents de la plana.
A les activitats també hi va haver
dues tertúlies literàries, una visita
guiada a Sant Miquel del Fai, una
matinal guiada per Santa Coloma,
dues caminades (a la serralada de
Marina i al Bosquet de les
Escoles),
una
delirant
representació de teatre llegit
L’amor no és cap negoci, els tallers
de pintura setmanals, el concert a
l’Auditori de Barcelona. Enguany
hem celebrat una missa en record
dels amics i socis de l’aula que
se’ns han avançat pel camí de la
vida; hem fet el dinar de pre-Nadal
a Ca n’Armengol. L’últim dia
lectiu, la coral Jordi Antonin ens
regalà un entranyable concert
nadalenc; aquest dia també hi
participaren els artistes del teatre
llegit, amb un sketch dels
pastorets. L’escola municipal de
música de Santa Coloma també va
ser present aquest dia amb un
grup d’alumnes, oferint-nos un
concert de flauta travessera.
Aquest darrer dia va ser molt
entranyable i joiós per a tots els
assistents.
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Aula
camina
Serralada
de Marina
Text: Colette Nanjod

E

l dimarts dia 14 d’octubre
teníem cita a la Plaça de la
Vila per fer una petita
caminada per la Serra de Marina.
Fa dos anys que no anava a la crida de
l’Antonio i el Paco perquè tenia un
compromís cada dimarts. Aquest any
és diferent i puc compartir aquests
matins tan agradables… Santa
Coloma és plena de racons
fenomenals i la Serra de Marina n’és
un d’ells. Comencem la caminada ben
alegres, ni fred ni calor! Un dia
magnífic per caminar.

Amunt, amunt… sembla que no
arribarem mai! Per fi deixem l’asfalt i
entrem al Bosquet de les Escoles. Una
mica més lluny trobem el lloc ideal
per esmorzar, bancs taules i una vista
magnífica. Tenim la ciutat allà baix,
ben lluny i a prop a l’hora. És un
privilegi de Santa Coloma ! Volem
muntanya o volem mar? Doncs
aquest matí toca muntanya! Tenim la
sort que ens acompanya «el bruixot»
número u. Ens aturem al mirador
nou, vista magnífica, potser li falta
una barana, però suposo que s’havien
acabat els calers! Ens explicà un munt
de coses i tot caminant passem pel
que s’anomena la Casa de la
Llevadora, perquè amb l’ajuda d’una
planta (que fa molta pudor) es duien

C iutat

Text: Josep Rosset

Premis Ciutat de Santa Coloma 2014:

Activitats de l’Aula
Universitària de la gent gran

El CEP
ha estat premiat

Darrer trimestre de 2014
Text: Balbí Martínez

L

a vida de l’ésser humà
és
un
viatge
d’exploracions
que,
com al pelegrí, cada pas
l’enriqueix i l’apropa
una mica més a fer realitat els seus
somnis.

C

om a preludi de les Festes
d’Hivern, el 10 de
desembre es van lliurar
els Premis Ciutat de
Santa Coloma al Teatre
Sagarra, que mostrava un ple absolut.
Aquests guardons, que es van
instituir l’any 1988, serveixen per
reconèixer públicament la tasca
desenvolupada -tant a nivell personal
com coMtMFDUJV en pro de la nostra
ciutat en els més diversos àmbits
ciutadans com el de la solidaritat,
l’ensenyament, l’esport, la cultura o el
medi ambient.
Els guardonats en aquesta edició, en
les tres categories, van ser:
- A la categoria A, en la qual es premia
l’activitat continuada a favor de la
ciutat: es va concedir al Centre
Excursionista Puigcastellar, per la
llarga i intensa trajectòria a la ciutat.
Cal dir que en anteriors edicions ja
havien rebut el guardó persones a
títol individual que tenien una
vinculació amb el CEP com ara en
Pere Alsina, en Joan de Sucre, l’Alfons
Martínez, en Joan Vicente, l’Àngel
Martínez o en Genís Ibáñez. O bé
l’Aula d’Extensió Universitària de la
Gent Gran o la Secció d’estudis.
El premi és una reproducció en metall
del capfoguer trobat al poblat iber, el
van lliurar l’alcaldessa Núria Parlon i
els regidors Francesc Sánchez i Carles
Combarros. El va recollir l’Albert
Noguera com a president del CEP, que
va pujar a l’escenari acompanyat de
dos membres de l’entitat: en Ramón
Jordan, que representava la
veterania, i la nena Ona Yuste,
representant del futur. En el
parlament es va agrair el premi alhora
que es va sintetitzar l’arrelament que
té l’entitat a la ciutat i la llarga
trajectòria en els més de 60 anys de
vida.
També es va fer una menció especial,

Aquí a l’aula, una realitat és que ja
fa 12 anys que caminem plegats.
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transitar pels camins de la vida, el
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apareixen perills inevitables,
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que ningú, sinó assajar ser millors
del que hom som.
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premiades tenen una vessant
clarament reivindicativa i de lluita
pels drets ciutadans, tan social com
medi ambiental. Es va guardonar la
Comissió Ciutadana No a la MAT per
la
lluita
contra
aquesta
infraestructura imposada en contra
de la ciutadania colomenca.
També es van fer mencions especials
per a la Plataforma d’Afectats per la
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Hipoteca – PAH i el $PMtMFDUJV Estafa
Banca Badalona-Santa Coloma de
Gramenet.
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a ula

Esmorzar Iber
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número u. Ens aturem al mirador
nou, vista magnífica, potser li falta
una barana, però suposo que s’havien
acabat els calers! Ens explicà un munt
de coses i tot caminant passem pel
que s’anomena la Casa de la
Llevadora, perquè amb l’ajuda d’una
planta (que fa molta pudor) es duien

a ula

o rfeó tanit
a terme avortaments. Històries que no
s’han d’oblidar i que van de boca a
orella.

l’Orfeó a l’Alberg de Vallcarca
Text: Dolors Romero, Foto: Ferran Saro

E

l 8 de novembre d’enguany
l’Orfeó Tanit va poder gaudir
d’una estada intensiva a
l’Alberg Mare de Déu de Montserrat
situat al barri de Vallcarca de la ciutat
de Barcelona, que es va aprofitar,
d’una banda per treballar a fons el
repertori dels propers concerts, i de
l’altra per cohesionar el grup. El fet
de dedicar una jornada sencera de
manera intensiva va afavorir que els
cantaires estiguin més concentrats
en totes les activitats programades i
va permetre intensificar les relacions
entre els seus membres.

Arribem a la Font de la Bóta. Llegim la
seva llegenda, tan bonica. El bruixot té
claus, podem obrir la porta i beure del
porró… Trobem a l’interior de la font
una estatueta de la moreneta, idea de
l’Alfons Martínez, que naturalment
vàrem recordar.
Després d’unes fotos tornem per un
caminet que no coneixia, molt bonic, i
aprofitem per escoltar més històries.
La Font de la Bota
Foto: Antonio Enrique

El matí m’ha semblat molt ben
aprofitat!

Sant Jeroni
Text: Isabel Ibáñez

D

esprés d’un any que no he
pogut fer les caminades de
l’Aula, avui torno junt amb
l’Antonio i altres companys.
Comencem el camí en direcció a Sant
Jeroni de la Murtra, allà hem
esmorzat i hem tingut tanta sort, que
hem fet una visita explicada i guiada
per un voluntari que ens ha vingut a
trobar i ens ha fet viure la història del
monestir, fins els nostres dies.

Després hem continuat caminant, per
una drecera amb un bosc ple de pins i
vegetació fins arribar al mirador de la
Vallensana, una panoràmica exclusiva.
Tornem per una pista i altra vegada
ens trobem a Sant Jeroni. A la fons
fem la foto oficial, i comença a ploure,
però no importa perquè estem
satisfets d’haver gaudit d’un bon mati.
Gràcies a tots els que feu possible que
puguem seguir coneixent indrets
desconeguts del nostre entorn.

Nadales i
“Pastorets”
a la residència
Ramon
Berenguer

U

n any més, ni que fos per una
estona, ens varem afegir a la
gent gran de la Residència
Ramon Berenguer, per tal de fruir
amb ells de tota la il·lusió i l’esperit
Nadalencs. Tant el director com els
professionals que tenen cura dels
residents ens van rebre molt bé i
participaren en les activitats que
varem
oferir
als
avis.
Aquest Nadal varem representar un
petit esquetx de Dimonis i Pastorets, i
vam comptat també amb la
col·laboració de l’Orfeó Tànit, que
interpretà un petit repertori de
cançons nadalenques, algunes d’elles
corejades també pels avis, que van
gaudir molt, recordant entranyables
cançons
de
Nadal.
Una vegada més, ha estat una
experiència enriquidora, també per a
nosaltres.

Vetllada
Nadalenca CEP

E

l passat 11 de desembre,
l’Orfeó Tanit va participar en la
cita anual corresponent a la
22a vetllada nadalenca organitzada
pel CEP Puigcastellar, que enguany
retia homenatge a l’escriptor Paco
Candel. L’Orfeó Tanit va interpretar
“Signore delle cime” en record d’en
Pere Alsina, i quatre conegudes peces
per acostar-nos al Nadal, sota la
batuta del director Àngel Villagrasa. El
cor va rebre una càlida acollida per
part del públic assistent.

Cal destacar que l’estada és va fer en
un edifici amb història, l’Alberg Mare
de Déu de Montserrat de Barcelona,
conegut com Casa Josep Marsans i
Peix, edifici construït per l’arquitecte
Juli Mariné el 1906 per encàrrec de
la família fundadora de la Banca
Marsans i de l'agència de viatges.
Sorprèn l'interior de l’edifici on
predominen elements morescs amb
alguns detalls modernistes. L’any
1983, l'edifici va passar a la
Generalitat amb el nom de Mare de
Déu de Montserrat i va esdevenir el
primer alberg de Joventut de
Barcelona de la Generalitat de
Catalunya. L'encant de l'antiga casa i
dels jardins no s'ha perdut i cal
assenyalar que l'alberg de la Mare de
Déu de Montserrat està catalogat
com a Patrimoni Cultural Europeu.

Text: Dolors Romero, Foto: Amàlia Padilla

Els caminants, a la Font de Sant Jeroni de Murtra
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Fe d’errades
L’autora de l’article
«Sortida a Ivars d’Urgell»,
publicat a la pàgina 26 del
número anterior,
és Marga Dordella.
Preguem disculpeu la mala
transcripció del nom.

a ula
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«Sortida a Ivars d’Urgell»,
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número anterior,
és Marga Dordella.
Preguem disculpeu la mala
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Text: Dolors Romero, Foto: Josefina Pinyol

Any Nou
i sardanes

Concert de Nadal
C
oincidint amb les festes
nadalenques, el 20 de
desembre de 2014 l’Orfeó
Tanit ha ofert el tradicional concert
de Nadal a la sala d’actes del Museu
Torre Balldovina, sota la direcció de
l’Àngel Villagrasa. El programa
seleccionat constà d’onze peces de
contingut bàsicament nadalenc,
cançons de bressol i nadales
tradicionals on, entre d’altres,
s’incloïen els grans temes nadalencs
“Joia en el món”, atribuïda a G. F.
Haendel, “Adeste fideles”, de J.
Reading, el Fum, fum, fum, arranjat
per Xavier Vila, i “Jingle Bells” de J.
Pierpont, harmonitzat per W.
Martin. El nombrós públic assistent
va respondre amb intensos
aplaudiments en finalitzar l’acte.

Arranjaments
al Poblat ibèric

C

om sempre, el Poblat
Ibèric ha estat entre les
nostres prioritats. A
banda de la persona que
fa les funcions de
vigilància cada dia de dilluns a
divendres, hem mantingut la feina
d’informació didàctica i vigilància
tots el diumenges de l’any.
Des de desembre de l’any passat
teníem denunciat davant el Museu i
l’Ajuntament que el rètols d’entrada
al Poblat havien estat sostrets i
s’havien de reposar. Provisionalment
vàrem decidir instal·lar-ne uns de
paper que, si més no, han complert la
seva missió informativa.
Aquest curs, i donat el cas que tant la
Diputació com l’Ajuntament volen

implicar-se més en la conservació del
Poblat, hem preparat un treball en el
qual des del nostre punt de vista es
fan diverses propostes sobre quines
han de ser les actuacions prioritàries
per la millora i conservació del Poblat
i del seu entorn. Còpia d’aquest
treball a estat lliurada a la Diputació,
al Museu i a l’Ajuntament.

Camins
Els camins d’accés al poblat, així com
tots el senders que l’envolten, han
estat, com sempre, motiu preferent
de conservació, fent constants
millores en els existents i creant-ne
de nous que permetin un millor
coneixement de la nostra muntanya i
el seu ric entorn vegetal.
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Text: Joan Llagostera (vocal de la junta del Patronat pro Aplec i Amics de la Sardana), Foto: Joan Yuste

A

mb l’audició del dia de
Santa Coloma, dintre de la
Festa Major d’Hivern de la
Ciutat, que tingué lloc a la
Plaça de la Vila al migdia
del 31 de desembre, vàrem cloure la
commemoració del 60è Aplec, fita que
hem celebrat durant tot l’any 2014 amb
actes extraordinaris dels que n’hem
deixat constància en anteriors butlletins.
Destaquem que aquesta darrera ballada,
amb la Cobla Contemporània, va resultar
molt lluïda per la qualitat de les sardanes
que formaven el programa –totes molt
alegres i balladores– i per la gran
concurrència de seguidors de diverses
poblacions que ja va sent habitual que
ens acompanyin i gaudeixin amb els de
casa de la nostra festa.

Text: Albert Bellido

Bicis
Les actuacions fetes de senyalització
i prohibició de bicicletes pels camins
han donat un resultat força positiu.

Parc forestal
Des d’aquí volem promoure que el
poblat i tot el seu entorn tinguin les
característiques d’un autèntic parc
forestal, amb millors accessos, serveis
i activitats diverses, una cosa
semblant al Parc de Collserola de
Barcelona.
El nombre de visites al poblat
censades de comú acord amb el
museu Municipal es poden xifrar en
unes 15.500 persones. Els diumenges
són ateses per voluntaris del CEP.

s ardanes

Principal de la Bisbal volem afegir-nos a
la celebració del centenari de l’Església
Major, en recordança de l’audició que
amb motiu de la seva inauguració va
brindar l’any 1915 l’esmentada cobla.

- Dissabte 5 de setembre: concert de
Festa Major al Teatre Sagarra.

- Diumenge 1 de març, a ca n’Armengol:
el tradicional Dinar ball.

- A més a la plaça de la Vila tindrem les
ballades del dia de Sant Jordi, de l’11 de
setembre i del 31 de desembre.

- Diumenge 26 d’abril: sortida de tot el
dia a l’Aplec de Santa Coloma de Farners.
- Diumenge 31 de maig: 61è Aplec, al parc
d’Europa.
- Diumenge 21 de juny: a la Font de
l’Alzina,
esmorzar
i
audició
extraordinària dedicada als socis.
- Diumenge 19 de juliol: sortida de tot el
dia a l’Aplec de Ripoll.

En el nou any que comencem, volem que
no decaiguin les activitats, si més no pel
que fa a la qualitat, de manera que
puguem seguir comptant amb l’escalf i
l’assistència dels qui ens han fet costat i
que ens agradaria que anessin en
augment i fóssim més cada vegada.
En l’assemblea ordinària del 29 de
novembre passat ja es va fer un
avançament de les previsions d’enguany,
llàstima que van ser molt pocs els socis
que hi foren presents, volem pensar que
per la inclemència del temps, ja que
certament una pluja desgradable
descarregava a l’hora de la convocatòria.
Donem ara la ressenya de les activitats
més properes i la previsió de les que
volem dur a terme:
- Diumenge 1 de febrer: Concert
d’Hivern al Teatre Sagarra, amb
l’espectacle «Prima Cobla», un muntatge
de la cobla Principal de la Bisbal, que
juntament amb la soprano Indira FerrerMorató, ens oferirà un recull de sardanes
i cançons populars. Amb l’actuació de la
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- Dilluns 7 de setembre: a can Sisteré,
ballada de Festa Major.

- Hem endegat l’organització d’un curs
d’ensenyament de sardanes a tres escoles
de Santa Coloma, que començarà aquest
mateix gener. Ens il·lusiona especialment
aquest projecte, pel que pot representar
per a la continuïtat de l’afició a la nostra
dansa per part de la joventut.
Bon any a tothom i que ens puguem
retrobar en el major nombre d’activitats
possible.

o rfeó tanit

Text: Dolors Romero, Foto: Josefina Pinyol

Any Nou
i sardanes

Concert de Nadal
C
oincidint amb les festes
nadalenques, el 20 de
desembre de 2014 l’Orfeó
Tanit ha ofert el tradicional concert
de Nadal a la sala d’actes del Museu
Torre Balldovina, sota la direcció de
l’Àngel Villagrasa. El programa
seleccionat constà d’onze peces de
contingut bàsicament nadalenc,
cançons de bressol i nadales
tradicionals on, entre d’altres,
s’incloïen els grans temes nadalencs
“Joia en el món”, atribuïda a G. F.
Haendel, “Adeste fideles”, de J.
Reading, el Fum, fum, fum, arranjat
per Xavier Vila, i “Jingle Bells” de J.
Pierpont, harmonitzat per W.
Martin. El nombrós públic assistent
va respondre amb intensos
aplaudiments en finalitzar l’acte.

Arranjaments
al Poblat ibèric

C

om sempre, el Poblat
Ibèric ha estat entre les
nostres prioritats. A
banda de la persona que
fa les funcions de
vigilància cada dia de dilluns a
divendres, hem mantingut la feina
d’informació didàctica i vigilància
tots el diumenges de l’any.
Des de desembre de l’any passat
teníem denunciat davant el Museu i
l’Ajuntament que el rètols d’entrada
al Poblat havien estat sostrets i
s’havien de reposar. Provisionalment
vàrem decidir instal·lar-ne uns de
paper que, si més no, han complert la
seva missió informativa.
Aquest curs, i donat el cas que tant la
Diputació com l’Ajuntament volen

implicar-se més en la conservació del
Poblat, hem preparat un treball en el
qual des del nostre punt de vista es
fan diverses propostes sobre quines
han de ser les actuacions prioritàries
per la millora i conservació del Poblat
i del seu entorn. Còpia d’aquest
treball a estat lliurada a la Diputació,
al Museu i a l’Ajuntament.

Camins
Els camins d’accés al poblat, així com
tots el senders que l’envolten, han
estat, com sempre, motiu preferent
de conservació, fent constants
millores en els existents i creant-ne
de nous que permetin un millor
coneixement de la nostra muntanya i
el seu ric entorn vegetal.
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Text: Joan Llagostera (vocal de la junta del Patronat pro Aplec i Amics de la Sardana), Foto: Joan Yuste

A

mb l’audició del dia de
Santa Coloma, dintre de la
Festa Major d’Hivern de la
Ciutat, que tingué lloc a la
Plaça de la Vila al migdia
del 31 de desembre, vàrem cloure la
commemoració del 60è Aplec, fita que
hem celebrat durant tot l’any 2014 amb
actes extraordinaris dels que n’hem
deixat constància en anteriors butlletins.
Destaquem que aquesta darrera ballada,
amb la Cobla Contemporània, va resultar
molt lluïda per la qualitat de les sardanes
que formaven el programa –totes molt
alegres i balladores– i per la gran
concurrència de seguidors de diverses
poblacions que ja va sent habitual que
ens acompanyin i gaudeixin amb els de
casa de la nostra festa.

Text: Albert Bellido
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Servei de granja i cafeteria

Pans artesans i especialitats
Pastes, pastissos i pa sense gluten
. . . Tornem als nostres origens
Santa Coloma de Gramenet

f lora i fauna

Text: Pepi Valls

La remolatxa
L

a remolatxa és una hortalissa
molt rica en sucres, per això de
la remolatxa blanca –una de
les seves varietats– se n’extreu el
gens recomanable sucre refinat, del
qual s’han eliminat totes les
propietats nutritives. Aquí ens
centrem en la recomanació de
consumir la varietat de remolatxa
vermella tal com surt de l’hort, que
tant crua com cuita ens aportarà
nutrients molt valuosos.
La remolatxa comuna (Beta vulgaris)
prové d’una planta originaria de la
zona costera del nord de l’Àfrica
(Beta marina), es cultiva des de molt
antic, al segle II aC, i va donar lloc a
dues hortalisses diferents: una de
fullatge molt abundant: la bleda, i
una amb l’arrel gruixuda i carnosa: la
remolatxa, de la qual es consumien
només les fulles i s’utilitzava l’arrel
com a medecina per combatre el mal
de cap i de queixals. No va ser fins al
segle XVI quan es va estendre el
consum de l’arrel.

PROPIETATS
NUTRICIONALS

La remolatxa és molt rica en sucres,
però tot i així el valor calòric és
moderat (30 Kcal per 100 grams de
porció
comestible),
perquè
l’assimilació és més lenta gràcies a la
fibra, les vitamines i els minerals que
conté.
Destaquen:
Vitamines del grup B, B2, B3, B6 i B9.
Minerals: Iode, ferro, potassi i silici.
Efectes sobre l’organisme: La
remolatxa té uns efectes positius
clars sobre l’organisme gràcies a la
presència
de
substàncies
antioxidants.
Conté oxidants molt potents que ens
ajuden a prevenir l’envelliment
cel·lular, el risc cardiovascular i les
malalties.

Escorpí groc
(Buthus occitanus)

A

ràcnid mediterrani que pot fer
fins a vuit centímetres de
llargària. De dia se sol refugiar
sota les pedres i l’herbei. A la nit és quan
té la màxima activitat i surt a buscar
artròpodes, que caça paralitzant-los amb
la injecció de verí des del seu característic
fibló o agulló terminal.

Al món hi ha unes 1.500 espècies
d’escorpins, i alguns poden assolir una
mida de vint centímetres. A Catalunya, a
més del groc, hi habiten dues espècies
més d’escorpí. El primer és l’Euscorpius
flavicaudis, present al Montseny i a la
Garrotxa, i l’escorpí cec (Belisarius
xambeui euthus occitanicus), que viu al
nord de Catalunya en indrets humits com

Text: ANC

ara coves i forats, i que està protegit per
la seva raresa.
La picada d’aquest escorpí groc és
dolorosa, però no revesteix gravetat. Les
picades d’altres tipus d’escorpins que
viuen en d’altres latituds sí que poden ser
greus.
Com a curiositat, l’escorpí femella
acostuma a devorar el mascle després de
la còpula. També cal desmentir el mite de
que se suïcida si s’encercla amb foc, ja que
el seu propi verí no li fa efecte, es clava el
fibló per un espasme en estar exposat a
alta temperatura. Tot i la mala fama, té el
seu paper en la natura. A Santa Coloma
el podem trobar a la serra de Marina, i de
- 29 -

fet un dels bosquets replantats a la
Bastida és anomenat bosquet dels
Escorpins. Aquest nom el van decidir els
escolars, ja que alguns pares
rememoraven que a aquella zona de
petits n’hi havia molts degut a ser un
terreny sec i amb rocam com el de
Montserrat del Pobres i l’Espirall.
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m irador
La biblioteca
del Fondo,
en marxa
Inaugurada finalment la Biblioteca del
Fondo, ha començat l’activitat amb una
gran acollida. El barri l’ha fet seva, com
és habitual en tota la xarxa de
biblioteques. La presència d’infants i
famílies a l’hora del conte és tota una
explosió de vida: escolars i joves
estudiants omplen sales i espais d’estudi.
L’aula de vidre del segon pis deixa veure
les classes i les tertúlies que s’hi fan. I les
presentacions i conferències han
començat a ocupar la sala d’actes. La
cuina-aula ja s’ha estrenat amb activitats
del Campus Torribera. Hi ha la intenció
que aquesta biblioteca esdevingui un
centre de referència en cuina i
alimentació, temes estrella en l’actualitat.
La idea és unir la multiculturalitat del
Fondo, en concret la gastronòmica, amb
els coneixements universitaris del
Campus
d’Alimentació.
Projecte
ambiciós. Ho anirem seguint.

Però amb temes
pendents
Un: Quan aparegui aquest escrit,
esperem que s’hagi desencallat el procés
per posar el nom de Jaume P. Sayrach a la
sala d’actes de la Biblioteca del Fondo.
Sobre el projectat Espai Sayrach, ja en
parlarem.
Dos: Hi ha qui no li agrada la biblioteca:
que si sembla el Guggenheim, que si
massa espai per a la cuina, que si moltes
escales… El problema de debò és
l’olfactiu, compartit amb el mercat.
Deficiències de segellat d’alguns espais,
pel que sembla. L’Ajuntament hi treballa.

vegades tremendista però no exempt de
tendresa; l’estirabot, el contrast abrupte,
aboca al penya-segat però s’estimba fent
cercles, amb algun element de salvació
referencial...» Així el glosa un altre poeta,
Jordi Valls. L’article complet sobre el
llibre
el
teniu
a:
http://lamentable.org/lescala-decargol-o-qui-es-mariussampere/#more-20985

Guerrero,
Milagro
en Barcelona
Nou llibre del fotògraf Joan Guerrero, ara
acompanyat de la prosa del novel·lista i
periodista Javier Pérez Andújar. Amb el
transfons del riu Besòs i amb el
classicisme i l’impacte del blanc i negre,
fotògraf i cronista recullen el batec de la
nova immigració.

El Pla Popular:
de suburbi
a ciutat
El Pla Popular dibuixà els eixos de la
transformació urbanística que visqué
Santa Coloma amb l’adveniment de la
democràcia i l’arribada del primer
ajuntament sorgit de la voluntat del
poble. Després de dos anys de feina, el
llibre, amb pròleg de l’urbanista Jordi
Borja, ha vist la llum. El treball de la
periodista colomenca Odei A-Etxearte,
esplèndid, és també un sentit i merescut
homenatge a la figura i la tasca del
recordat arquitecte Xavier Valls.

Màrius Sampere: Cent anys de
l’Església Major
nou llibre
El 2015 és l’any del Centenari

L’escala de cargol, «un llibre que a la
contraportada es defineix com a
“tridimensional” –prosa, poesia i
biografia–, i que jo qualificaria de llibre
calidoscòpic, i afegiria altres elements
compositius importants: la fotografia, la
reflexió sobre diferents aspectes de
l’experiència vital, els estats d’ànim, la
filosofia, la teologia i la prestidigitació
verbal. Sampere parla amb un to de

a genda

Agustina Rico MIRADOR, 7 de desembre 2014

de
l’Església Major. Un segle d’existència
d’una de les icones del municipi. I una
porció d’història de Santa Coloma.
Diversos autors locals preparen un llibre
commemoratiu amb els diferents
vessants de la història del temple i la
incidència en la població. Es presentarà a
primeries de setembre, coincidint amb el
segle de la inauguració.
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Greuge

La foto retrobada
Autor: Josep Mª Cuyàs i Tolosa

M’assabento per l’Ajuntament Informa
que el Museu torna a fer l’Itinerari
Sagarra: visita a espais emblemàtics,
explicacions sobre la família Sagarra i la
seva relació amb Santa Coloma, i lectura
de textos escollits. Un treball anònim pel
que sembla, o produït pel propi Museu.
Al mateix full, detallada informació sobre
guionistes i actors de monòlegs teatrals,
per posar un exemple. Mostra, no
conscient segurament, del valor que es
dóna als autors –autora en aquest cas–
d’obra intel·lectual i no tan mediàtica.

Art, poesia i
«bon rotllo»
Mensualment, el pintor i escultor Miquel
Àngel Para obre el seu estudi al carrer de
la Ciutadella per a trobades entre
literatura i art. Poesia, pintura, conversa
i , si s’escau, un bon maridatge amb vins
conduït per la saviesa del sumiller Paco
Cordero (El Cantó).

Premis Ciutadans
Premiats el CEP i Fèlix Trias per les seves
respectives tasques en pro de la ciutat i
de la llengua catalana. Premis ben
merescuts per a gent i entitats que, passi
el que passi, han estat i estan «sempre a
punt».

Periodistes colomencs
als mitjans
Dos joves, i ja reconeguts periodistes
colomencs sorgits de la «factoria» FòrumGrama estan molt requerits darrerament
als mitjans audiovisuals. El premiat
mundialment Samuel Aranda ha
fotografiat el drama de l’èbola a l’Àfrica, i
Odei Antxústegui-Etxearte (El PuntAvui) col·labora en diversos espais
televisius d’anàlisi política.

FEBRER
Dissabte 21: Secció de Muntanya, excursió
amb esquís i raquetes al Montgrony
Dimecres 25: Aula de la gent gran, conferència
«Incidència de l’ictus a la gent gran»
Dissabte 28: Secció de Cultura, sortida matinal
a l’Hospital de Sant Pau

MArc
Diumenge 1: Sardanes: Dinar-ball a Ca
n’Armengol
Dimecres 4: Aula de la gent gran, conferència
«L’energia solar»

Xocant... o no
Llegit en un mitjà local: «Me importa un
huevo [sic] ser catalán, chipriota o de
Burkina Faso». Si l’autor d’aquestes
declaracions passa tan olímpicament de
qüestions nacionals o identitàries, per
què va fundar Ciudadanos-Ciutadans a
Santa Coloma?

PROPERES ACTIVITATS

Dissabte-diumenge 7 i 8: Secció de Muntanya,
campament d’hivern al Pedraforca
Dimecres 11: Aula de la gent gran, conferència
«Envelliment i qualitat de vida»

Can Ruti a la vall de Canyet
Imatge dels anys 30 de la part superior de la vall de Canyet amb la serra de
Marina gairebé sense arbres. A l’esquerra i amb dos xiprers es distingeix la masia
de can Ruti aterrada l’any 1974 i on actualment hi ha el gran hospital Germans
Tries i Pujol. La masia abans s’anomenava mas Viver, però el 1735 hi visqué la
família Urrútia, el nom del topònim es transformà de ca n’Urrútia a can Ruti.

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

Dijous 12: Cicle de Debats 2015: Xerrada
«Catalunya, Espanya, Europa»
Dissabte 14: Secció de Cultura, sortida guiada
a Ullastret i al Museu del Poblat Ibèric
Dimarts 17: Aula de la gent gran, visita guiada
a Vic i al Museu Episcopal.
Dimecres 18: Aula gent gran, conferència
«Santa Teresa, temperamento y poesía»
Dissabte 21: Concert de l’Orfeó Tanit,
celebració Centenari Església Major

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Tercer Quadrimestre 2014
Màxima
Setembre
Octubre

33º dia 20
27’2º dia 1

Mitjanes

Mínima
15º dia 27
12º dia 1

Novembre

24’5º dia 2

7’2º dia 18

Desembre

19º dia 1

2º dia 29

màximes 27’6º
mínimes 19’2º

màximes 23’6º
mínimes 15º

màximes 18’9º
mínimes 11’7º
màximes 12’8º
mínimes 6’2º

º

Dimecres 25: Aula de la gent gran, teatre llegit
«Faldilles i pantalons, amunt i avallÇ
Secció de Cultura, presentació poemari de
Màrius Sampere

º

ABRIL

º

Per determinar: Secció de Cultura, presentació
del llibre «De suburbi a ciutat. El Pla Popular
de Santa Coloma»

º
Dissabte 11: Orfeó Tanit, CARAMELLES pels
carrers de Santa Coloma

RESUM

Dies de pluja

Total litres

Setembre

9

159’7 litres

Octubre

1

7’1 litres

Novembre

7

81’4 litres

Desembre

3

47 litres

Diumenge 12: Grup de Senderisme, pels
voltants de Centelles
Dijous 23: Audició de sardanes a la Plaça de la
Vila amb la Cobla Premià
Total dies pluja: 20
Total quadrimestre: 295’3 l.

Web del CEP:

www.puigcastellar.cat
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Diumenge 26: Marxa de Regularitat del CEP
Aplec sardanístic a Santa Coloma de Farners
Per a més informació, vegeu la web del CEP:
www.puigcastellar.cat

m irador
La biblioteca
del Fondo,
en marxa
Inaugurada finalment la Biblioteca del
Fondo, ha començat l’activitat amb una
gran acollida. El barri l’ha fet seva, com
és habitual en tota la xarxa de
biblioteques. La presència d’infants i
famílies a l’hora del conte és tota una
explosió de vida: escolars i joves
estudiants omplen sales i espais d’estudi.
L’aula de vidre del segon pis deixa veure
les classes i les tertúlies que s’hi fan. I les
presentacions i conferències han
començat a ocupar la sala d’actes. La
cuina-aula ja s’ha estrenat amb activitats
del Campus Torribera. Hi ha la intenció
que aquesta biblioteca esdevingui un
centre de referència en cuina i
alimentació, temes estrella en l’actualitat.
La idea és unir la multiculturalitat del
Fondo, en concret la gastronòmica, amb
els coneixements universitaris del
Campus
d’Alimentació.
Projecte
ambiciós. Ho anirem seguint.

Però amb temes
pendents
Un: Quan aparegui aquest escrit,
esperem que s’hagi desencallat el procés
per posar el nom de Jaume P. Sayrach a la
sala d’actes de la Biblioteca del Fondo.
Sobre el projectat Espai Sayrach, ja en
parlarem.
Dos: Hi ha qui no li agrada la biblioteca:
que si sembla el Guggenheim, que si
massa espai per a la cuina, que si moltes
escales… El problema de debò és
l’olfactiu, compartit amb el mercat.
Deficiències de segellat d’alguns espais,
pel que sembla. L’Ajuntament hi treballa.

vegades tremendista però no exempt de
tendresa; l’estirabot, el contrast abrupte,
aboca al penya-segat però s’estimba fent
cercles, amb algun element de salvació
referencial...» Així el glosa un altre poeta,
Jordi Valls. L’article complet sobre el
llibre
el
teniu
a:
http://lamentable.org/lescala-decargol-o-qui-es-mariussampere/#more-20985

Guerrero,
Milagro
en Barcelona
Nou llibre del fotògraf Joan Guerrero, ara
acompanyat de la prosa del novel·lista i
periodista Javier Pérez Andújar. Amb el
transfons del riu Besòs i amb el
classicisme i l’impacte del blanc i negre,
fotògraf i cronista recullen el batec de la
nova immigració.

El Pla Popular:
de suburbi
a ciutat
El Pla Popular dibuixà els eixos de la
transformació urbanística que visqué
Santa Coloma amb l’adveniment de la
democràcia i l’arribada del primer
ajuntament sorgit de la voluntat del
poble. Després de dos anys de feina, el
llibre, amb pròleg de l’urbanista Jordi
Borja, ha vist la llum. El treball de la
periodista colomenca Odei A-Etxearte,
esplèndid, és també un sentit i merescut
homenatge a la figura i la tasca del
recordat arquitecte Xavier Valls.

Màrius Sampere: Cent anys de
l’Església Major
nou llibre
El 2015 és l’any del Centenari

L’escala de cargol, «un llibre que a la
contraportada es defineix com a
“tridimensional” –prosa, poesia i
biografia–, i que jo qualificaria de llibre
calidoscòpic, i afegiria altres elements
compositius importants: la fotografia, la
reflexió sobre diferents aspectes de
l’experiència vital, els estats d’ànim, la
filosofia, la teologia i la prestidigitació
verbal. Sampere parla amb un to de

a genda

Agustina Rico MIRADOR, 7 de desembre 2014

de
l’Església Major. Un segle d’existència
d’una de les icones del municipi. I una
porció d’història de Santa Coloma.
Diversos autors locals preparen un llibre
commemoratiu amb els diferents
vessants de la història del temple i la
incidència en la població. Es presentarà a
primeries de setembre, coincidint amb el
segle de la inauguració.
- 30 -

Greuge

La foto retrobada
Autor: Josep Mª Cuyàs i Tolosa

M’assabento per l’Ajuntament Informa
que el Museu torna a fer l’Itinerari
Sagarra: visita a espais emblemàtics,
explicacions sobre la família Sagarra i la
seva relació amb Santa Coloma, i lectura
de textos escollits. Un treball anònim pel
que sembla, o produït pel propi Museu.
Al mateix full, detallada informació sobre
guionistes i actors de monòlegs teatrals,
per posar un exemple. Mostra, no
conscient segurament, del valor que es
dóna als autors –autora en aquest cas–
d’obra intel·lectual i no tan mediàtica.

Art, poesia i
«bon rotllo»
Mensualment, el pintor i escultor Miquel
Àngel Para obre el seu estudi al carrer de
la Ciutadella per a trobades entre
literatura i art. Poesia, pintura, conversa
i , si s’escau, un bon maridatge amb vins
conduït per la saviesa del sumiller Paco
Cordero (El Cantó).

Premis Ciutadans
Premiats el CEP i Fèlix Trias per les seves
respectives tasques en pro de la ciutat i
de la llengua catalana. Premis ben
merescuts per a gent i entitats que, passi
el que passi, han estat i estan «sempre a
punt».

Periodistes colomencs
als mitjans
Dos joves, i ja reconeguts periodistes
colomencs sorgits de la «factoria» FòrumGrama estan molt requerits darrerament
als mitjans audiovisuals. El premiat
mundialment Samuel Aranda ha
fotografiat el drama de l’èbola a l’Àfrica, i
Odei Antxústegui-Etxearte (El PuntAvui) col·labora en diversos espais
televisius d’anàlisi política.

FEBRER
Dissabte 21: Secció de Muntanya, excursió
amb esquís i raquetes al Montgrony
Dimecres 25: Aula de la gent gran, conferència
«Incidència de l’ictus a la gent gran»
Dissabte 28: Secció de Cultura, sortida matinal
a l’Hospital de Sant Pau

MArc
Diumenge 1: Sardanes: Dinar-ball a Ca
n’Armengol
Dimecres 4: Aula de la gent gran, conferència
«L’energia solar»

Xocant... o no
Llegit en un mitjà local: «Me importa un
huevo [sic] ser catalán, chipriota o de
Burkina Faso». Si l’autor d’aquestes
declaracions passa tan olímpicament de
qüestions nacionals o identitàries, per
què va fundar Ciudadanos-Ciutadans a
Santa Coloma?

PROPERES ACTIVITATS

Dissabte-diumenge 7 i 8: Secció de Muntanya,
campament d’hivern al Pedraforca
Dimecres 11: Aula de la gent gran, conferència
«Envelliment i qualitat de vida»

Can Ruti a la vall de Canyet
Imatge dels anys 30 de la part superior de la vall de Canyet amb la serra de
Marina gairebé sense arbres. A l’esquerra i amb dos xiprers es distingeix la masia
de can Ruti aterrada l’any 1974 i on actualment hi ha el gran hospital Germans
Tries i Pujol. La masia abans s’anomenava mas Viver, però el 1735 hi visqué la
família Urrútia, el nom del topònim es transformà de ca n’Urrútia a can Ruti.
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Total litres

Setembre
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Octubre
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Novembre

7
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3

47 litres
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Total dies pluja: 20
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Web del CEP:

www.puigcastellar.cat
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Diumenge 26: Marxa de Regularitat del CEP
Aplec sardanístic a Santa Coloma de Farners
Per a més informació, vegeu la web del CEP:
www.puigcastellar.cat

