


Sumari ditoriale
Viure i conviure al medi natural, 
un espai multiusos

La societat actual ha concedit als espais naturals un nou paper, convertint-los
en escenari i suport d’activitats recreatives, esportives i turístiques. D’aquesta
manera, la naturalesa es transforma en espai d’ús públic. Només cal passejar-

se els caps de setmana pels voltants de Sant Jeroni per veure l’activitat que s’hi genera:
caminadors, corredors, ciclistes, visitants del monestir, passejadors de mascotes,
recollidors d’espàrrecs, excursionistes, genets a cavall, passavolants amb el cotxe o la
moto… una amalgama que també podem trobar en altres punts de la nostra muntanya
i que fan necessària una regulació en quant a les activitats i els espais. A més, tota
aquesta gentada ha de fer la seva activitat recreativa o esportiva en un indret que té
tradicionalment uns usos agrícoles, ramaders o forestals… o simplement que
gaudeixen d’una protecció pels seus valors naturals. Per això hi haurà espais que
hauran de ser més accessibles que d’altres, que hauran de comptar amb més
restriccions.
La gestió de la mobilitat és un factor clau en l’ordenació de l’ús públic i la prevenció
de l’impacte ambiental. A les pàgines interiors es parla d’un dels aspectes de l’accés al
medi, en particular de les bicicletes. L’auge de grups ciclistes pels viaranys i corriols
de la muntanya és una constatació pels qui ens hi passegem. Ningú els nega l’ús de la
muntanya, hi tenen tot el dret, però sovint el pas poc curós per camins estrets en
causa la destrucció i un greuge per a tots els usuaris. En aquest sentit, la limitació
d’ús per camins més amples està del tot justificada. Per això és important la gran
tasca que porta a terme el Consorci del parc de la Serra de Marina, primer en la
normativització sobre el que es pot fer a cada espai, i després en la senyalització i
divulgació als potencials usuaris. 
La forta pressió recreativa sobre alguns d’aquests espais pot repercutir negativament
sobre el patrimoni natural. Tothom pot utilitzar el parc, però no pot fer tot el que li
plagui. Fa unes dècades a molta gent li semblava del tot normal anar a rentar el cotxe
al darrera de sant Jeroni o que es practiqués motocròs al voltant de can Alemany, avui
això ens semblaria una broma de mal gust.
En els darrers anys s’ha anat incrementant el nombre d’usuaris a la nostra muntanya.
La pressió humana ve donada sobretot per la proximitat a la ciutat i la fàcil
accessibilitat, a més de factors socioeconòmics com el de gaudir d’una activitat lúdica
gratuïta i al costat de casa. Aquesta confluència d’usuaris amb diversitat d’interessos
fa que augmenti la possibilitat de conflictes i friccions. Sense anar més lluny, a les
reunions per a les entitats convocades pel Consorci del Parc de la Serra de Marina hi
participen entitats de Sant Fost, Santa Coloma, Badalona, Tiana i Montcada,
cadascuna d’una determinada tipologia: desde societats de caçadors a excursionistes,
ecologistes, de mountainbike, propietaris d’urbanitzacions… Moltes d’elles tenen un
únic denominador, que és l’ús d’un mateix territori, i  cal fer-ho des del respecte als
altres.

S’ha comprovat que l’ús públic i la conservació no són només activitats compatibles
sinó, a més a més, complementàries. Per altre costat, la demanda de l’ús del medi
natural per a societats cada vegada més urbanes, planteja nous reptes en l’adequació
de les expectatives dels potencials usuaris en aquest espais en constant canvi i
evolució. 
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Una
setmana
als Alps
Dimarts 14 de juny, després de prop de
700 quilòmetres i dotze hores de viatge,
arribem a la Gîte Aiguillette de Lauzet,
dins el Parc Nacional dels Écrins.
Enguany els del grup pirineista
“Muntavis”  hem passat a ser alpinistes,
recorrent el sender d’alçada GR54,
considerat el més exigent d’Europa. Com
a tal sender que és, no assoleix cap cim,
però en cinc jornades reals hem acumulat
uns desnivells positius d’uns cinc mil
cinc-cents metres, tot travessant altes
collades, on en aquesta època de l’any els
camins desapareixen sota la neu i cal
estar molt atent per no desviar-se. El
reconegut alpinista Gaston Rébuffat va
qualificar sense cap dubte aquest parc
com el més salvatge de tots el grans parcs
francesos. Diu –i ho hem pogut
confirmar– que aquí les marxes
d’aproximació envers els cims són
llargues, i t’envolta un sentiment de

soledat rares vegades trobada a d’altres
indrets dels Alps.

Amb mala previsió de temps sortim de
Lauzet, i remuntant 945 metres pel
GR54 arribem al Coll de l’Eychauda, de
2.425 m. Amb fina pluja i granissada
baixem 706 metres per arribar a
Chambran, on el suport de l’equip
automobilista ens  porta  a la Gîte de
Vallouise, tot estalviant-nos més d’una
hora de ruta. Xops, malgrat les capelines

i paraigües, no deixem d’apreciar les
petites i multicolors flors del recorregut,
que esperonen els sentits. Ens envolta
tanta bellesa que no podem evitar pensar
com d’afortunats arribem a ser quan
revivim les imatges de la cruel situació
dels refugiats i desplaçats per tantes
guerres, activades al nostre planeta
únicament pel benefici d’una minoria,
que gosa qualificar-se de civilitzada.

L’explosió interior del nostre sentiment
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El Tour dels Écrins,
senderisme d’alçada
Les pissarres penjades de Valsenestre Text: Ramon Jordan,  Fotos: Ferran López

El coll de la Baurze



la pluja devenia neu, acumulant gruixos
de deu a vint centímetres sobre les pales
de neu dura que resten a les collades,  per
la qual cosa havíem d’assegurar les
petjades.

Enguany els que compartirem l’espectacle
natural, la soledat i el silenci d’aquesta
serralada dels Alps –com ja ens apuntava
en Gaston Rébufatt– fórem Manel Galgo,
Rafel Trias, Ferran López, Rafa Lorenzo i
jo. Però aquesta ruta no hagués estat
possible sense el suport logístic d’Helios
Chavarria, Salvador Valent i Josep
Pitarque, conductors dels dos vehicles,
que van fer un munt de quilòmetres i
senderisme d’aproximació per passar les
nits junts a cada refugi o gîte, a fi
d’aprovisionar-nos del material que
necessitàvem en cada jornada. 

untanyam
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muntanyenc davant l’espectacle natural
viscut, i que també desperta l’estimació
envers les persones que compartim el dia
a dia, faria l’article massa llarg. No he
estat mai partidari dels llargs articles al
nostre Butlletí, i no cal detallar el
recorregut punt per punt de les jornades
alpinistes, tota vegada que la publicació és
la historia de la vida del Centre i de les
seves activitats i no una guia per seguir
una determinada ruta muntanyenca, ja
que avui hi ha altres sistemes molt
millors.

Voldria destacar la llarga i complicada
jornada del Salt dels Tres Colls, el de la
Vallette, de 2.660 m, el de Gouiran, de
2.597 i el de Vallonpierre, de 2.607 m -
amb sifons nevats de més de 100 m– fins
baixar al refugi Xavier Blanc-Le Clot, a
1.397 m. Allà la simpàtica Émili, que parla
força be el castellà, ens va tractar molt
amablement, potser per la mitjana d’edat
del grup i el desnivell que portàvem a les
cames.

La pluja de les primeres jornades, que ens
obligava a posar-nos les capelines a partir
de les dues del migdia gairebé cada dia, va
fer que pertot, corriols i torrenteres es
convertissin en cabalosos ràpids i
sensacionals salts d’aigua. Quan tot
remuntant creuàvem la cota dels dos mil,

El coll de Côte Belle a Valsenestre

Baixant del coll de Vallonpierre

Documentació
Guies/Mapes

· Topo-Guide GR-54 Tour de l’Oisan
et des Écrins FFPR ref. 508
· Carte Grand Air nº 5 Écrins Escala
1:60.000 Editorial Libris-Didier
Richard
· Les Écrins-Parc National.
- Les Deux Alps IGN 3336 ET   Escala
1:25.000
- Meije-Pelvous 3436                               
- Champsaur 3437 OT
· Osières 3437 ET

Webs
www.parcsnationaux.org
www.hautes-alpes.net
www.tourisme-oisans.com
www.cg05.fr
www.gites05.com
www.ffcam.fr 
www.allibert-trekking.com
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Cada any pel juny es fa una
excursió per un tram de la nostra
costa, aprofitant que fa calor i

que ve de gust veure i tocar l’aigua.
Aquest any hem canviat la platja per un
riu de l’Alta Garrotxa, la riera de Sant
Aniol, que està plena de llocs idíl·lics pel
bany, amb una aigua transparent i
tranquil·la, encara que una mica freda!
A les 7 del matí ja érem tots 26 als cotxes
direcció Sadernes, feia un sol

prometedor, encara que havien anunciat
tempestes per la tarda.
Només sortir de Sadernes ja ens van dir
que no es podia passar pel riu per la
quantitat d’aigua que portava. Com que
nosaltres en principi pujàvem a Talaixà, i
no havíem de passar el riu fins a la tarda,
vam continuar amb els nostres plans, i
vam pensar que si finalment no podíem
tornar pel riu, ho faríem pel Salt de la
Núvia.

Ermita de Sant Aniol Text: Esther Buils,  Foto:  Santi Buils

Sant Aniol 
d’Aguja

Abans d’arribar al Pont d’en Valentí ja
vam veure que el riu anava molt ple i una
mica emprenyat, i que de la transparència
de l’aigua no en quedava rastre. Un cop
passat el pont, el camí va pujant fins a
Talaixà sota els arbres, cosa que s’agraeix,
ja que feia un sol esplèndid.
Pel camí vam trobar la Plaça de la
Carbonera, que recorda que a principis
del segle XX l’economia d’aquesta zona es
basava en fer carbó d’alzina, que va
causar una gran desforestació. A Talaixà
hi van arribar a viure prop de 130
persones. Amb l’arribada del gas butà els
anys 60 va desaparèixer l’economia del
carbó i la zona es va despoblar, cosa que
afavorí la recuperació del bosc.
Actualment a Talaixà hi ha un refugi
propietat del Centre Excursionista
d’Olot, i una església restaurada. En
arribar-hi ens vam trobar amb unes
vistes precioses i un espai bucòlic, amb
uns prats molt verds, algunes vaques…
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Repte 3.000

El repte 3000 continua a bon

ritme. Aquesta primavera-estiu

hem pogut afegir onze cims més

a la llista de pics assolits en cinc

expedicions, amb el que la quantitat de

tresmils ascendeix ja a 42.

Al maig vam pujar el Monte Perdido

(3.355 m) en ascensió hivernal per la cara

nord i en una sola jornada des de la Vall

de Pineta. És fins ara el cim de major

alçada que hem assolit, i la ruta escollida,

amb pendents de fins a 65º, va posar a

prova la nostra resistència i tècnica de

progressió en neu.

Només una setmana després ens

desplaçàvem a la zona de Posets. Com el

dissabte es preveia assolellat i càlid, amb

risc d’allaus i la neu en males condicions,

i el diumenge un front fred de pluja i neu,

vam decidir fer una ascensió nocturna la

matinada del divendres al dissabte al Pic

Pavots (3.121) i a la Tuca Forao de la Neu

(3.080), a fi d’evitar riscos i trobar bona

neu. L’elecció va ser encertada, i les

primeres llums del dia ens van sorprendre

a pocs metres del primer cim. Va ser una

experiència fascinant.

Ja al juny, vam decidir estrenar una de les

zones encara no trepitjades, la zona de

Néouvielle-Pic Long. Van ser cinc els cims

assolits, i ens va servir com a presa de

contacte d’aquesta àrea, on ens esperen

cims de gran dificultat. Vam fer el Pic

Lentilla (3.157), Campbieil (3.173),

Estaragne (3.006), Maubic (3.058) i

Agulla Tourrát (3.014) en un recorregut

circular de gairebé deu hores.

Al juliol vam poder compartir amb els

companys de la Secció de Muntanya del

CEP l’ascensió a la Punta Alta de

Comalesbienes (3.014m) al campament

d’estiu d’enguany, del que podeu gaudir

d’una àmplia ressenya en aquest mateix

butlletí.

I finalment, a l’agost ens vam acostar a la

zona de l’Aneto, per fer el Vallibierna

(3.067) i el Tuc de Culebras (3.062), amb

l’espectacular pas del Cavall entre ambdós

cims.

Ja sabeu que podeu seguir les nostres

aventures al web:

www.puigcastellar.cat/repte3000, on

trobareu la ressenya detallada de totes les

expedicions, fotos, vídeos, tracks i tota

l’actualitat del repte 3000 CEP. 

El pic Pavots, de 3.121 m. Text: Toni Gómez,  Foto:  Jordi Alvarez

Des de Talaixà vam agafar el camí que
passa per la Quera, una casa mig
derruïda, i que ens porta fins a Sant
Aniol, passant pel Salt de la Núvia. Per
aquest camí tens una vista aèria de tota
la vall de la riera de Sant Aniol, amb les
parets que l’envolten.
Des d’aquest camí ja se sentia el brogit
que feia el riu, que des d’allà dalt es veia
enterbolit.
Vam baixar cap a Sant Aniol, i quan hi
arribàvem vam veure que baixava aigua
per llocs que normalment estant secs.
Vam entrar a l’ermita i vam baixar a una
cova que hi ha dins. Fora hi havia una
paradeta del Centre Excursionista d’Olot
amb refrescos, fruits secs i samarretes
per recollir fons per restaurar el refugi.
Hi estaven treballant, el sostre i les
parets ja estan fetes. Vam tornar a
preguntar si es podia baixar pel riu, i ens
van aconsellar que no.
Ens vam acostar al Salt del Brull i d’allà
no vam continuar perquè baixava aigua
per tot arreu; el salt d’aigua del Brull
baixava ocupant tota la seva amplada i
amb molta força. Els tolls que
normalment estan tranquils i
transparents, eren de color marró.

Vam dinar al costat de la font de Sant

Aniol, i mentrestant vam veure que

arribava gent pel camí del riu i els vam

preguntar com ho havien trobat. Ens van

explicar que es podia passar, però que

t’havies de mullar per sobre del genoll.

Tot i que el dia s’anava posant gris i que

teníem l’opció de tornar pel Salt de la

Núvia, tothom va voler baixar pel riu, tot

i saber que s’haurien de mullar tres

vegades. Vam trobar part del camí

inundat, i els passos de pedres pel riu no

es veien, l’aigua passava per sobre, o

sigui que ens vam haver de descalçar i

calçar en cada pas de riu, excepte en Pere,

que va ser el més espavilat, ja que havia

dut sandàlies de muntanya i passava pel

riu sense haver-se de descalçar. Quan ja

faltava poc per arribar als cotxes, ens va

caure a sobre l’anunciada tempestade la

tarda i ens vam acabar de mullar del tot. 
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carretera amunt, fins agafar un

desviament a la dreta, on comença la forta

pujada que ens durà als Estanys de

Comalesbienes.

Pugem per una llarga i forta canal, entre

tartera i camins emboscats. El grup es va

estirant i cadascú agafa el seu ritme,

passant per un tram de petita grimpada

per sortir a la dreta de la canal, on fem una

petita parada per reagrupar-nos i

recuperar forces pel que encara ens queda.

Gaudint de l’entorn que mica en mica va

apareixent, seguim caminant, aquest cop

anant a buscar el torrent de

Comalesbienes, que voregem per

l’esquerra. Carreguem aigua i fem l’últim

tram de pujada, aquest cop entre un caos

de roques. Encara que el ritme ha baixat,

els ànims i la il·lusió no decauen i el grup

s’estira fins arribar als Estanys. Mentre els

primers comencen a muntar les tendes, els

més endarrerits van arribant amb un gran

somriure per la satisfacció de finalitzar la

primera i dura jornada.

Un cop muntades les tendes, comencem a

fer el sopar abans que es faci fosc, mentre

Aquest any, amb motiu del 3000

nº 40, el clàssic campament

d’estiu del CEP s’ha volgut

compartir amb els companys del Repte,

gaudint d’un cap de setmana al Parc

Nacional d’Aigüestortes i pujant a la

Punta Alta de Comalesbienes,

acompanyant aquest cop Pedro Alcaraz i

Jordi Álvarez en el Repte 3000.

A les 7 del matí, una bona colla d’unes

vint persones entre veterans i nous socis

del CEP, ens trobem a Can Zam. Partim

cap a la presa de Cavallers fent una petita

parada per esmorzar-dinar a Pont de

Suert i agafar forces. En arribar a la presa

de Cavallers, punt d’inici de la ruta,

carreguem les motxilles i repartim el pes

de les tendes. Comencem a caminar

Rumb als estanys de Comalebienes, P.N. d’Aigüestortes Text: Jordi Alvarez  Foto: Toni Gómez

Campament d’estiu
2016 - 2 i 3 de juliol



Salt de la Gorja Negra untanyam
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anem observant i preparant el dia

següent. Tenim davant el nostre objectiu

i ens imaginem per on anirà el camí i

quines son les possibilitats i variants que

tenim. També traiem mapa i brúixola i

fem unes petites pràctiques per descobrir

les muntanyes que tenim al voltant. Són

les 20:00 h i la boira i la foscor comencen

a guanyar terreny; és hora de descansar,

que demà ens espera una gran jornada. 

Desprès d’una nit amb alguna petita

pluja, ens despertem a les 7:00h amb un

dia clar, el sol encara no toca la vall i fa

fred; un bon esmorzar i un te calentet ens

activa per començar l’ascensió a la Punta

Alta (3.019m). Alguns decideixen no

pujar per guardar forces per la dura

baixada i ens esperen a les tendes

observant com anem pujant com

formigues per la muntanya. La pujada és

curta però forta, i entre tarteres i esglaons

de gespa anem guanyant alçada

ràpidament. En hora i mitja ens plantem

al coll de Comalesbienes. El grup avança

junt, i amb una petita grimpada arribem

a la gran fita que ens indica el punt més

alt del cim. Ho hem aconseguit! Gaudim

del moment observant el paisatge, uns

amb tranquil·litat i solitud, altres

comentant i descobrint els cims que tenim

a l’abast dels ulls. Cadascú i cadascuna fa

d’aquell moment un gran record i com no,

ho immortalitzem amb un bon grapat de

fotos.

És hora de retornar, encara que un petit

grup, amb ganes de més, decideix

apropar-se al Comalesbienes (2.989m),

que no es un tresmil per pocs metres, i no

es pot menysprear. Mentre la resta

comença el descens pel mateix camí,

iniciem una petita grimpada una mica

més exposada que l’anterior, però que en

pocs minuts ens porta al cim. Durant el

descens, per una petita canal encara amb

neu, ens ajuntem amb el grup que havia

començat a baixar, per acabar d’arribar a

les tendes tots junts. 

Ja som als Estanys i sense perdre gaire

temps comencem a desmuntar les tendes

i recollir-ho tot. Encara ens queda un llarg

descens i el sol del migdia es comença a

notar. Retornem pel mateix camí, i encara

que portem menys pes les cames es

comencen a notar i el grup es va estirant

de mica en mica. Aprofitem per fer les

ultimes fotos i fem petites aturades per

anar descansant les cames. Passem vora el

torrent i en poc temps arribem de nou a

la pronunciada canal, que cadascú baixa al

seu ritme o al que marquen les seves

adolorides cames, per finalment arribar a

la pista principal, que ens porta

directament als cotxes. Ha estat un gran

cap de setmana entre companys,

companyes, amics i amigues, on hem

pogut compartir grans experiències i

moments, que finalitzem, com no podria

ser d’una altra manera, amb un bon dinar.

Gràcies a tots i totes per acompanyar-nos

i compartir amb nosaltres una petita part

d’aquest gran projecte que es el “Repte

3000”. Esperem que podeu fer-ho més

cops, i gaudir amb nosaltres d’aquest

magnífic tresor que tenim tan a prop com

és el Pirineu! 

Al Cim de la Punta Alta de Comalesbienes, 3.019 m. Foto: Jordi Martín
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La Tossa 
de Braibal

El passat mes de Juliol, uns companys del Centre vam

dirigir-nos cap a Andorra, per fer una excursió on

poguéssim assolir dos objectius: gaudir de la

muntanya com fem sempre, i fer un recorregut exigent, que

ens servís d’entrenament per acompanyar Jordi Álvarez i

Pedro Alcaraz en la ascensió del Repte 3000 prevista al

Campament d’Estiu.

L’excursió consistia en assolir el cim de la Tossa de Braibal, de

2657 m. i fer la tornada per la Vall del Madriu, reconeguda

per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. L’excursió

es de gairebé 19 km. i uns 1.100 m. de desnivell, tot

combinant l’alta muntanya amb els verds paratges del fons de

la Vall.

Comencem des d’una corba pronunciada, just abans de

l’estany d’Engolasters. Aquest tram es ample i força agradable.

Travessem el bosc de Mulleres i ens dirigim cap al Coll Jovell,

Text: Jordi Martín Bravo

seguint el GR-11 mentre el camí s’enfila de

mica en mica.

Arribats al coll, una cruïlla de camins, deixem

el GR i ens dirigim cap al est/nord-est per un

camí que enfila decididament la carena entre

boscos que poc a poc s’aniran clarejant i des

d’on podrem entreveure cada cop millor la Vall

del Madriu a tots costats.

Un darrer esforç i ja som al cim. El dia

acompanya i les vistes a 360º son encisadores,

i que ens permeten divisar el Comapedrosa al

NO, el Casamanya al N, mes proper l’Alt del

Griu al NE i el Pic de Pessons a l’E. I mes

propera encara, gaudim d’una espectacular

visió de la cara nord de la serralada fronterera

amb la Cerdanya... el Perafita, el Pic del

Sirvent i el Tossal Bovinar, i que mes enllà

arriba fins la Tossa Plana de Llés.

Després d’un descans, continuem seguint la

carena en direcció E, que ens ha de dur a

l’estany Blau. A mig camí trobem la cresta del

Caser del Pans, que flanquegem pel vessant

nord primer i pel sud després. Aquest

flanqueig es una mica exposat, i extremem les

precaucions per que el camí te força pendent.

Superat aquest tram arribem a un cim

secundari, el Pic de les Agols, després del qual

baixem per trobar un collet, des d’on ja

divisem l’estany Blau al fons del circ, una

imatge espectacular. Baixem decididament, i

al peu de l’estany fem un merescut descans,

tot gaudint de la immaculada bellesa del

paratge.

Reprenem el camí cap a la Vall del Madriu, que

La vall del Madriu Foto: Toni Gómez



Cap de
setmana a
Llaberia

baixa força ràpid al començament, fins que

trobem un tram de blocs de pedra on hem de

parar atenció. Superat aquest sector, arribem

al fons de la Vall, on ens espera el riu Madriu,

que acompanyarem tot seguint el GR-7/GR-

11 una bona estona.

La calor comença a fer estralls; les forces

minven, si be l’arbrada ens dona ombra

ocasional i el riu ens permet refrescar-nos una

mica. Al cap d’una estona arribem al refugi de

Fontverd, on agafem aigua i fem el darrer

descans abans de tornar, enfilant el Coll Jovell

per un camí que deixa el GR i puja pel Solà de

Ramio. Arribats al coll, retrobem el tram de

GR fet al començament del dia, i només ens

resta baixar al punt d’inici.

Arribem al final de l’excursió amb la plena

satisfacció d’haver gaudit d’un gran dia de

muntanya, molt complet, variat i de gran

bellesa paisatgística. 

Un dels ingredients que fa que les

sortides de la secció de muntanya

siguin un èxit, és l’afany que hi

posen les persones que les organitzen en la

preparació.

En aquest cas i per primer cop ens va tocar a

nosaltres. Val a dir que sempre comptes amb

l’ajut de gent amb més experiència. La

proposta: cap de setmana a Serra de Llaberia.

Dissabte vam anar en direcció sud per iniciar

el recorregut a Pratdip. Coneixeu la llegenda

dels Dips?:

Onofre de Dip, cavaller i ambaixador del rei En

Jaume, en un dels seus viatges als Càrpats, va

ésser convertit en vampir per la duquessa de

Meczyr, una vampiressa molt atractiva. Onofre

no morí; però, cosa molt pitjor, restà convertit

en vampir. A les muntanyes de Pratdip i

Colldejou hi viuen uns éssers ferotges, meitat

gos, meitat vampir, els Dips. Es deixen veure

només de nit, mostrant la seva silueta fosca en

l’horitzó…

Desafiant la previsió de mal temps i als Dips,

vam començar a enfilar cap a les Crestes de

la Seda amb pas ferm. De mica en mica

anàvem guanyant alçada, tot albirant els

cultius d’avellaners, ametllers i oliveres amb

el fons de la costa. Passat el pas del Siscos,

equipat amb graons fets de cadenes, vàrem

esmorzar. La ruta ens va portar al Mont-

Redon i al Cavall Bernat; en arribar-hi, el

temps plugisser semblava que no ens el

deixaria fer accessible.

Text: Maria Jesús Miró

untanyam

El grup Foto: Jordi Martín

Capvespre al Santuari de la Mare de Déu de la Roca Foto: Jordi
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A poc a poquet i ben agafats, la colla valenta

va aconseguir fer el Cent Cim!

Tot i que el temps era variable ens va deixar

acabar de fer l’excursió, i ens dirigirem cap al

municipi de Mont-roig del Camp;

concretament al Santuari de la Mare de Déu

de la Roca. Allà ens esperava la resta de la

colla dels menuts que havien fet una ruta

més curta a la Serra de Santa Marina.

El lloc té un mirador natural cap a la

Mediterrània, on en les estones de relaxació

gaudíem de les vistes, compartint i fent

plans. També vam jugar a la recerca de

tresors, admirant els capricis de les

formacions rocoses però amb la tecnologia a

l’abast (www.geocaching.com).

Havent sopat i després de tanta activitat,

varem donar per acabada la jornada. Gràcies

a la xapa de protecció contra Dips, que

s’havia repartit abans d’anar a dormir, vam

descansar de meravella i ens vam aixecar tots

preparats per més aventures…

Volíem fer una circular sortint de Colldejou,

però el temps ens va aturar a la Cova de la

Mola, on ens vam aixoplugar. Els més

agosarats no van perdre l’oportunitat

d’anotar un Cent Cim més: la Mola de

Colldejou.

El retrobament es va fer aquest cop al Mas

d’en Romeu, ja enfilats cap al camí de

tornada, on vam fer un fi de festa amb gust

de paella. 
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Bon dia, caminadors! Us proposo un

sender colomenc de dificultat

baixa, no gaire llarg, amb uns 150

metres de desnivell. Explica la fauna, flora,

fonts i racons curiosos de la nostra

muntanya que sorprenen tant a gent de

Santa Coloma com a caminaires d’altres

contrades. Sorprèn per la varietat de

paratges i les explicacions recollides en els

diferents plafons que trobem al llarg del

recorregut.

L’itinerari comença a la parada de bus de

dalt de l’avinguda de Ramon Berenguer IV.

Darrere la parada hi ha un ample camí que

puja, i a pocs metres trobem la font de Sant

Roc o del Drapet, sota uns grans pollancres.

Més endavant el camí s’estreny i amb més

pendent arriba al següent plafó, que ens

explica i ens mostra el que és un bosc

humit. Pocs metres més de pujada i hi

trobem la font de la Bóta. Més amunt

creuem la pista i, serpentejant una pendent,

veiem “els cinc pins”, on hi ha un altre plafó

informatiu. Ja arribem a la part més alta del

recorregut. Trobem el GR-92 i el pla on hi

ha l’entrada del Poblat Ibèric Puig Castellar,

amb els plafons explicatius. Nosaltres

baixem per la pista en direcció a l’Ermita de

Sant Climent, però abans trobarem el plafó

que descriu el Roure i una mica més

endavant un altre que ens explica la

diferència entre la vessant obaga i la solana.

La següent parada és el Cau d’en Genís, un

dolmen natural. Tirem enrere i agafem un

caminet que segueix la tanca de la finca de

Torribera, i seguint les estaques arribem a

l’anella boscosa, on un plafó ens n’explica

l’extensió. Seguim un caminet a la dreta fins

a trobar la font del Joncar. Llavors agafem

un caminet que baixa a l’esquerra i tornem

cap a l’anella boscosa per anar en direcció

contrària a la del joncar. Trobarem un

corriol davant nostre que ens mena cap a la

Itinerari 
de natura

Text: Xavi Padró

zona esportiva de Torribera. Just en entrar,

a mà dreta, hi ha una tanca que obrirem i

al cap d’uns metres trobem la font d’en

Bartomeu, envoltada de petits conreus.

Sortim de la font i agafem la pista de

l’esquerra. Deixem la zona esportiva i

travessem la finca de Torribera fins arribar

a la porta principal, que és sobre la

carretera B-20 i davant el Parc de la Bastida,

on podreu descansar i beure. Aquí s’acaba

el trajecte. Espero que en gaudiu.

Cal agrair als Bruixots del Torrent la gran

tasca que fan, cuidant, arranjant, plantant,

regant i podant tota aquesta zona; lluitant,

esforçant-se, dialogant, insistint i insistint

als polítics de tots els colors, d’ara i d’abans,

fins aconseguir el tresor que tenim ara. 

GR’2 un sender
fantasma
Ens hem adonat que al riu Besòs, a

partir de Montcada, han aparegut
unes marques de GR que arriben

fins a Montornès amb el nom de GR-2 i allà
enllaça amb el camí del Riu Mogent. Aquest
camí passa per Vilanova del Vallès, que
connecta amb l’actual GR-92 a Can Boquet
(la Roca del Vallès), amb connexió a Sant
Bartomeu de Cabanyes i finalment a
Llinars del Vallès, on connecta amb el Parc
del Corredor, a Can Bordoi.
Consultant per Internet el recorregut del
GR-2 a la pàgina de la FECC, al mapa va de
La Jonquera a Aiguafreda, però a la
capçalera de la pàgina hi posa de la
Jonquera al Riu Besòs!!!. 

La informació que tenim des de la
Federació, es que es vol fer un GR que pugi
Besòs amunt. De moment no hi ha res
oficial. 

El que sí que és una realitat és que, de l’Ebre
cap amunt, el GR-92 l’han fet passar per la
costa i en un document intern de la FECC
es diu que te la intenció de fer passar tot el
GR-92 per la costa. D’aquests fets el CEP
no n’ha estat informat directament.
Esperem tenir aviat la informació completa
sobre aquests GRs, ja que tot i travessant
la nostra ciutat (en el cas del GR-92
sobretot) no se’ns ha comunicat res i
creiem que hi tenim moltes coses a dir. 

Text: Xavi Padró

endersS

Entrada a la cova d’en Genís
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El passat 11 de maig la sala d’actes de
la Biblioteca Salvador Cabré del
Singuerlín es va omplir per visionar

un documental sobre el passat agrícola de
la masia de can Zam. L’acte va ser
organitzat per Gramenet Televisió i la
col·laboració del CEP, i la presentació va
anar a càrrec de l’Albert Noguera i en Josep
Pitarque, que ha estat el realitzador del
documental.
Aquest és un primer documental d’una
sèrie sobre la pagesia i el vi a Santa Coloma,
ja que a Can Zam el cultiu de la vinya va
tenir un protagonisme important. En
Pitarque va explicar en la presentació que
la idea original era fer un únic reportatge
sobre la vinya i el vi colomenc, però que la
gran quantitat d’informació, testimonis
personals i hores de filmació, van fer que
s’optés per desgranar-lo en diferents

reportatges, que s’aniran editant
properament. Aquest de Can Zam és el
primer. 
Al reportatge s’hi mostren imatges actuals
de les estances del mas, del celler, els
corrals, l’era… intercalades amb imatges
antigues, amb el fil del testimoni  dels
actuals propietaris, Elvira Pujols i els seus
fills Jaume i Rosa Blanchart, que ens
expliquen el passat agrícola de la masia.
També hi intervé l’Albert Noguera amb
alguns apunts històrics, i el sommelier Paco
Cordero, que explica la producció vinícola
de Can Zam. El grup colomenc El Toni, El
Pako & Cristian posen les notes musicals al
documental. 
El documental ens  mostra un fet
inversemblant: els racons d’una casa pairal
enmig del brogit d’una ciutat com Santa
Coloma, on encara es cultiven els horts de

iutatC

Exposició de fotografia 
de natura a Can Peixauet

Durant el mes de maig es va

poder veure l’exposició “Llum

i Natura: del mil·límetre a la

immensitat del paisatge” a la sala Brossa

de la Biblioteca de Can Peixauet. Es va

mostrar el treball fotogràfic dels alumnes

del darrer Curs d’iniciació a la fotografia

de natura, que va impartir Marta Bretó i

organitzat pel Centre Excursionista

Puigcastellar. Es van exposar fotos de

Sonia Peña, Luis Amaro, Maria Jesús

Miró, Montse Pérez, Isa Gómez, Francesc

Alonso, Marta Hernández i Maria

Lorenzo. 

Documental sobre Can Zam 
i la vinya a Santa Coloma Text: A.N.C.

Text i foto: A.N.C.
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verdures i arbres fruiters, i on podem sentir
cloquejar les gallines i 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.
El casalot està documentat 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. També podem
contemplar 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.
El celler, en una de les estances més ben
conservades i on sembla que fos ahir que

s’hi va fer vi, està distribuït en diferents
sales, algunes sostingudes per bonics arcs
de pedra on hi ha fileres de grans bótes, 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
sommelier 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… Explica
curiositats, com que la brisa del raïm (que
és la rapa, pellofa, pinyol i polpa que resta
després del premsat i que es transforma en
alcohol) es venia a les destil·leries Bosch de
Badalona per fer l’Anís del Mono. Una altra
curiositat és que existien unes petites bótes
que a Santa Coloma anomenaven
«barralons», destinades a vendre el vi a
granel al poble.  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 de 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. 

Per 9è any consecutiu, el CEP

participa en la organització dels

Debats, el tradicional cicle de

xerrades que, com en anys anteriors

pretén ser un amplificador dels temes

socials mes actuals, un àgora on es poden

debatre les  idees i preocupacions que més

interessen els nostres conciutadans.

Les entitats que organitzem el cicle

d’enguany son: Artemis de Gramenet,

Casal del Mestre, Centre Excursionista

Puigcastellar, FAVGRAM, Fòrum Grama

i Òmnium Cultural.

Us convidem a participar en la proposta

d’enguany: “Debats 2016: Les
persones en moviment”. Com podreu

veure al cartell, el cicle el composen 3

conferències-debat, repartides entre

Setembre i Novembre, que conformen

una trilogia amb un fons comú:

Tractarem la problemàtica dels refugiats,

dels desplaçats i dels immigrants, des

d’una òptica global fins a aterrar a la

nostra ciutat.

Esperem siguin del vostre interès. 

Cicle de 
debats 2016

Text: Ferran López

Sala museitzada de la masia
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Finalment, després d’unes quantes
sol·licituds denegades per visitar la
fabrica de Cacaolat, sempre pel

motiu de tenir plenes les reserves, que
prioritàriament dediquen a les escoles,
aquest estiu varem poder aprofitar-nos de
les jornades de “portes obertes” de la
fàbrica.

Vam poder triar un dia de juny, gairebé fora
de la programació en l’agenda cultural del
CEP, però a pesar d’això s’hi van apuntar un
nombrós grup de 34 persones, entre adults
i nens.
La visita la tenen molt ben organitzada, i
seguint els protocols de seguretat
normatius. La guia, una simpàtica noia, ens

Visita guiada a la fàbrica de Cacaolat
28 de juny de 2016

ulturaC

Text: Isabel Ibáñez Blanquer va donar les explicacions d’una manera
molt entenedora i didàctica, ja que
habitualment aquestes visites van
adreçades als nens.
En el curs de la visita es fa un viatge des de
l’origen del cacau al país de cultiu, com va
arribar a Europa, i com els empresaris
varen donar noves sortides a aquest
producte alimentari creant una beguda
tant atractiva com es el Cacaolat, que al cap
dels anys han sabut conservar-ne el
producte original i alhora introduir-ne de
nous, més en sintonia amb els actuals
gustos alimentaris.
Les instal·lacions són molt modernes i ben
equipades, amb controls de seguretat en
tota la cadena, fins que en surt l’excel·lent
producte final.
Vam sortir contens de la visita i amb una
motxilla plena de productes de nova
generació, com el Cacaolat % sense greix.
Un cop més varem fer ciutat, tot visitant
l’única gran fàbrica colomenca, la qual cosa
ens enorgulleix.  

Text: M. Mercè Carbonell
Foto: Ferran López

Ja hi som tots? Sí, ja hi érem. Sortim
cap a l’Empordà, “…terra de mariners i
tramuntana, de sirenes i pastors…” diu

la cançó a ritme de sardana.
Aiguamolls de l’Empordà. Reserva d’aus. En
veiem moltes, tot i que diuen el Cesc i el Lluís
−els guies que ens fan viure i estimar la seva
terra− que ara no és l’època de l’any en què en
trobarem més… Heu de venir a l’hivern, llavors
no podreu comptar-les, de tantes que n’hi ha!
Ens ho apuntem a l’agenda de la memòria.
Veiem ocells, escoltem els seus cants.
Trepitgem la terra que sobrevolen. En Cesc
ens ensenya la trama tan perfecta que fa la
balca (la boga, per a la gent de Barcelona).
Tastem uns brots d’una altra planta, ben
salats: en la llunyania, s’adapta a la salabror
que el mar li envia. Sobreviu. Penso que
podria guardar-me’n un trosset per a
l’amanida d’aquest vespre…
Les cigonyes són al niu. Els polls demanen
que els donin de péixer. I la mare els nodreix,
els dóna vida.

El sol i els núvols, que es van picant l’ullet,
ens acompanyen en aquesta passejada.
Clec, clec, clec, fan les càmeres dels mòbils,
que no paren de disparar. Volem retenir tot
allò que sabem que més tard o més d’hora
oblidarem. Però la tranquil·litat que
respirem, aquesta la retenim. En fruïm.

El cant dels ocells, com un cor eteri que ens
va seguint, envoltant… Veiem aneguets
seguint la mare. És el seu inici, els seus
primers passos per la vida. La mare els guia i
ells xapollegen, s’entretenen… i continuen
aquesta petita rua.
Arribem a les sitges d’arròs. Ja no n’hi ha,
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Roser Vicente, pintora i escriptora
Text: Carme Saro,  Fotos: Marga VallverdúEl passat 9 de setembre, al local del

CEP es va inaugurar una mostra de
pintures de la Roser Vicente, creant

un ambient perfecte per a la presentació del
seu llibre “Anna, o la mirada interior”.
Aquestes dues facetes artístiques de la Roser
van estar molt ben introduïdes per l’Albert
Noguera, i alhora, ampliades per ella
mateixa.
La Roser es una persona molt propera al
Centre Excursionista des de molt jove. Potser
per això no hi cabia ni una agulla a la sala,
que va quedar petita per la quantitat de gent
que va assistir a l’acte.
15 quadres de gran format omplien les
parets. La Roser ens explica que en els inicis,
es va dedicar tant al paisatge com a la figura
humana amb la tècnica de l’oli, però en
descobrir la ductilitat del pastel aplicat a la
figura, s’hi va dedicar plenament.
Al 1981 i amb altres pintors de la Ciutat, van
crear el grup artístic “Els Coloristes”, on va
participar-hi activament, tant en
l’organització interna com en la seva
expansió, amb exposicions a Santa Coloma i
d’altres poblacions de Catalunya i l’estranger.
Per circumstàncies personals, va anar
substituint poc a poc la pintura per la
narrativa. Va assistir a classes en tallers
literaris i en cursos a l’Ateneu Barcelonès. Va
participar en Concursos de relats curts,
guanyant el primer premi en diverses
ocasions, igual que al Jocs Florals amb un
recull de poesies.
A mi, com a assistent, l’acte em va produir
molt bones sensacions. Em vaig deixar
seduir per les seves pintures, i més tard, a
casa, en  llegir el seu llibre, tant senzill i ple
de vivències, m’ha fet  il·lusió descobrir a una
persona tant sensible i amb tantes capacitats
artístiques, per a mi amagades fins avui.
L’acte es va cloure amb una copeta de cava,
mentre la Roser ens signava sense parar
exemplars del seu llibre. 

d’arròs. Als aiguamolls, se n’hi havia conreat.
Però calia preservar aquest bé de déu d’ocells.
I l’activitat humana se’n retira, deixa pas a
aquests altres habitants.
Vam frenar l’especulació que va posar en
perill aquesta terra humida, que la volia
assecar, fer eixuta, eixorca. Sense ocells,

sense mosquits, sense abelles, sense flors…
Des de dalt les sitges veiem els totxos com
esgarrapen el mar, la muntanya.
I després, cap a Castelló d’Empúries. Hi
dinem, xerrem, fem nous tertulians... Ens
queda la tarda per veure aquest poble
medieval que s’enorgulleix de la seva catedral.

Però just quan sortim al carrer, ai làs! La pluja
ens ve a fer companyia. La temíem, sí, perquè
nosaltres, dissortadament, a vegades temem
la pluja. I com els ocells, com els insectes, ens
n’anem a recer. A l’autocar. Tornem cap a
casa. Quan no plogui, un altre dia, hi
tornarem. 

L’autora amb el president del CEP...

... la sala plena a vessar
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Correllengua 2016
a Santa Coloma 
de Gramenet

ulturaC

Des de fa 20 anys la

C o o r d i n a d o r a

d’Associacions per la

Llengua Catalana (CAL) porta a

terme una necessària labor de

difusió de la precària situació legal

de la nostra llengua, a través dels

actes que, cada any a la tardor

s’organitzen a tots els territoris de

parla catalana. Com en els anys

anteriors, es fa un especial

homenatge a alguna de les

persones que han sobresortit en la

seva labor en favor de la llengua.

Aquest any la figura homenatjada

es Montserrat Roig (Barcelona, 13

de juny de 1946 - 10 de novembre

de 1991) escriptora en català de

novel·les, contes, reportatges i

articles periodístics. Va presentar i

dirigir diversos programes de

televisió, on va excel·lir com a

entrevistadora a escriptors de

generacions precedents.

Compromesa políticament, també

és destacable la seva tasca com a

periodista, des de la qual manifesta

la seva voluntat per construir una

tradició de periodisme culte,

feminista i amb la voluntat de

recuperar la memòria històrica del

país.

Un any més, la Secció de Cultura

del CEP forma part de la Comissió

Organitzadora dels actes del

“Correllengua” a la nostra ciutat,

enguany formada per les

següentsaltres entitats:

Òmnium Cultural del Barcelonès

Nord, Patronat Pro-Aplec i Amics

de la Sardana, Grup de Dones

Artemis de Gramenet, Orfeó Tanit,

Ca la Sisqueta, Amics del Fondo,

Fòrum Grama, Assemblea de

Joves, Sindicat d’Estudiants dels

Països Catalans, ANC, ICV, ERC,

Som Gramenet i CUP-Gent de

Gramenet.

Text: Ferran López

OCTUBRE
Diumenge 9: 12:00 h  Acte inaugural a Can
Roig i Torres
Lectura del manifest
del Correllengua a càrrec de la periodista de la
ciutat Odei A-Etxearte
Espectacle literari “Pinzellades de Roig” a
càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Morera
Organitza: Comissió del “Correllengua 2016” 
Diumenge 23: 12:00 h  Ballada de sardanes a
la Plaça de la Vila
A càrrec de la Cobla Premià
Els dissabtes d’octubre anteriors al matí: Taller
de Sardanes a la Pl. Montserrat Roig. Els alumnes
s’estrenaran el dia 23 a la ballada de la Pl. de la
Vila.
Organitza: Patronat Pro-Aplec i Amics de la
Sardana
NOVEMBRE
Dimecres 9: 19:00 h Acte d’inici del
Voluntariat per la llengua
Dedicat a Montserrat Roig
Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet
Organitza: Centre de Normalització Lingüística
“L’Heura”
Dijous 10:     19:30 h  “La vessant periodística
de Montserrat Roig”
Conferència a càrrec de la filòloga i escriptora
Margarida Codina
Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet
Organitza: Centre Excursionista Puigcastellar
Dissabte 12:   19:30 h “Tríptic poètic del
Barcelonès Nord” a l’Auditori Can Roig i Torres
Llegiran els seus propis poemes: Jordi Valls,
Joan de la Vega, Vicenç Llorca, Rodolfo del
Hoyo, José Ant. Nieves (Jana), Josep Ramon
Aragó, Àngel Pla, Joan Tudela, Paco Fanés,
Bel Granya, Coloma Lleal i Primitiva
Reverter.
Organitza: Òmnium Cultural del Barcelonès
Nord
ALTRES ACTES  A DETERMINAR
Itinerari Montserrat Roig , a càrrec de
“Conèixer Barcelona”
Organitza: Centre Excursionista Puigcastellar
Espectacle a Ca la Sisqueta
Organitza: Ca la Sisqueta
Mural commemoratiu del “Correllengua
2016”  a una paret de la ciutat
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (ANC)

PROGRAMA D’ACTES DEL 
“CORRELLENGUA 2016” 

La Montserrat Roig, homenatjada enguany
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Per a acomiadar el curs, el CEP

va convocar els socis i amics

que ho volguessin, a sopar a la

fresca el divendres 15 de juliol al carrer

de sant Josep. Aquest any s’hi han

congregat una vuitantena 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. 

ida del CentreV

Sopar a la fresca del CEP

El nº del CEP
ja es a la
venda...

COL·LABOREU-HI!
En podeu adquirir les

participacions de 5,00 € 

A la secretaria

del CEP,

al carrer Sant Josep, 20

de dilluns a dijous

de 7 a 9 del vespre.
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El passat dissabte 3 de setembre
vàrem anar a veure l’exposició del
Parc de la Serralada de Marina al

Centre d’Estudis de la Natura del
Barcelonès Nord, amb motiu de la Festa
Major d’estiu. Aquesta és una exposició
itinerant, fruit d’un projecte compartit
amb el Consorci de la Serralada de Marina,
i que també tindrem aviat al Centre
Excursionista. En un format de deu panells
força il·lustrats, es presenta de manera
molt didàctica l’evolució de les plantes, la
fauna i la pressió humana des dels ibers als
nostres dies.
Naturalment, vàrem aprofitar la visita per
fruir de tot el que hi ha exposat al Centre
d’Estudis. Som rebuts per la Roser Vicente
i en Joan Devis, les persones que fa molt de
temps són al càrrec del Centre i són els
responsables, i sovint autors, de la
documentació, estudis, observacions i
manteniment del valuós material que
atresora aquest petit espai, amb més de
seixanta anys de trajectòria.
La Roser ens explica aquesta trajectòria i
l’objecte del Centre d’Estudis:
«Des que unes persones vinculades a la
Secció de Ciències del CEP van crear el
Grup d’Història Natural (entre les quals hi
havia en Joan Vicente, el meu pare, en Joan
Vaello i en Dídac Miejimolle), s’ha
recorregut un llarg camí, en el qual es va
treballar molt. Ells varen ser els impulsors
del Museu de Santa Coloma, inicialment
situat al carrer de Mossèn Camil Rossell i
traslladat, posteriorment, a la Torre
Balldovina. Ja amb el nom de Centre
d’Estudis de la Natura, tingué la seu al
carrer Pirineus i des de fa vint anys en
aquest espai.
»Hem crescut poc a poc amb les
aportacions d’un gran capital humà, que ha
permès la recopilació i catalogació d’un
extens material corresponent a una

Visitem el Centre d’Estudis de
la Natura del Barcelonès Nord

ntrevistaE

vintena de disciplines en Ciències Naturals,
des dels lepidòpters inicials de la família
Sagarra, als interessantíssims fòssils que
s’hi exposen actualment.
»L’àrea objecte d’aquests estudis
naturalistes és el triangle comprès del delta
del Llobregat a Sant Cugat i el turó de
Montgat, una àrea força extensa que inclou
maresmes, costes, valls, serralades, rieres i
rius… i moltíssima concentració humana.
És lògic, doncs, que tinguem projectes
compartits amb moltes altres entitats
naturalistes del nostre entorn, com el
Consorci de la Serralada de Marina,
Ecometròpoli a Torribera…»
Per altra banda, en Joan Devis ens fa cinc
cèntims dels nous projectes que estan
endegant:

«Un cop acabat el projecte Vegetació i Flora
de la Serra de Marina, realitzat al llarg de
tres anys, ara estem treballant en un nou
projecte sobre els Fòssils de la Serra de
Marina, a partir de les recerques d’en Joan
Vicente i d’altres col·laboradors. De
moment tenim 117 espècies, amb
fotografies i documentació bibliogràfica».
Ens acomiadem d’ells tot felicitant-los per
la tasca que realitzen, molt orientada cap a
la gent jove. Ha estat una estona molt
agradable i de gran interès. No perdeu
l’oportunitat de visitar-los al carrer de Sant
Josep Oriol, 5 de la nostra ciutat tots els
dijous de 6:00 a 8:30 h del vespre. També
hi podeu contactar a través de la pàgina
web http://cenbn.cat  

Joan Devis i Roser Vicente al Centre d’Estudis
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rfeó TanitO

Concert estrena de
“Cançons del Nord”

per Àngel Colomer i finalment amb El cant
del poble, de Josep Anselm Clavé i lletra de
Josep M. de Sagarra, harmonitzada per
Jesús Capdevila.
A la segona part es va estrenar l’obra
Cançons del Nord, interpretada per l’Orfeó
amb l’acompanyament instrumental dels
músics Ofèlia Carbonell al violoncel, Carles
Banquer al contrabaix i  Paula Corella al
piano.
Cançons del Nord és una obra de Josep
Pascual Triay, compositor colomenc,
cantaire de l’Orfeó Tanit, crític musical i
autor de diversos llibres. Escrita l’any 2014
per al nostre Orfeó, va ser concebuda
d’acord amb la formació clàssica de cor
mixt a quatre veus i un petit grup
instrumental. Cançons del Nord es una
petita cantata basada lliurement en quatre
cançons del compositor rossellonès Jordi
Barre, amb textos dels poetes nord-
catalans Joan Cayrol i Jordi Pere Cerdà.
Cal assenyalar que l’Auditori de Can Roig i
Torres estava ple a vessar, i l’acollida del
públic va ser molt càlida; es van sentir
llargs aplaudiments i varem rebre moltes
felicitacions. En conclusió, aquest concert,
estrena de l’obra Cançons del Nord va ser
una fita inoblidable per la nostra coral, i
això ens dóna molta embranzida per
continuar treballant en la promoció del
cant coral a la nostra ciutat.

El passat 26 de juny, l’Orfeó Tanit va
oferir un concert on es va estrenar
l’obra  Cançons del Nord de Josep

Pascual i Triay, a l’Auditori de Can Roig i
Torres.
Aquest concert s’emmarca dins els actes
commemoratius del vintè aniversari de la
creació de l’Orfeó Tanit, actes que s’estan
duent a terme al llarg del 2016.
El concert, sota la batuta del seu director
Àngel Villagrasa, es va dividir en dues parts:

A la primera part, l’Orfeó Tanit va
interpretar sis peces populars del repertori
coral tradicional. Es va iniciar amb Escolta-
ho en el vent, original de Bob Dylan i
harmonitzat per Constantí Sotelo;
seguidament es van interpretar cinc
cançons tradicionals catalanes, La filadora,
harmonitzada per Xavier Sans, L’hereu
Riera, harmonitzada per Alain Langrée, El
rossinyol, harmonitzada per Antonio Pérez
Moya, El cavaller enamorat, harmonitzada

Text: Dolors Romero Labrada, Foto: Esther 

Exposició del 20è
aniversari de l’Orfeó Tanit

El tret de sortida dels actes
commemoratius del vintè aniversari
de la fundació de  l’Orfeó Tanit va

ser l’exposició Orfeó Tanit: història d’una
entitat coral.
L’exposició es va inaugurar el dia 9 de juny
d’enguany a la sala d’actes del Centre
Excursionista Puigcastellar, amb la
presència de nombrós públic. La
presentació d’aquest acte va ser a càrrec de
la presidenta de l’Orfeó i del president de
Centre Excursionista Puigcastellar, i a
continuació es va projectar un vídeo sobre
la trajectòria de l’entitat. 

Aquesta exposició, que s’ha pogut visitar
fins al 8 de juliol, proposava una
aproximació a la història d’aquesta
agrupació coral, en la qual es podien
contemplar fotografies, documentació
històrica, cartells i programes de concerts
on va participar aquesta coral, i que
il·lustren la història de l’Orfeó Tanit al llarg
dels seus 20 anys d’existència.
En la mostra es posava de relleu, a través de
documentació textual i fotogràfica, el
compromís de l’Orfeó Tanit amb la
programació musical de Santa Coloma de
Gramenet.

Estrena de “Cançons del nord” a l’Auditori

Text: Dolors Romero Labrada, Foto: Mª. Teresa Alquézar

La Presidenta de l’Orfeó, 

Pepi Sánchez presentant l’exposició
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rup infantilg

Colònies d’estiu 
a Ogassa

Aquest estiu, els nois i noies del Grup Infantil
hem anat de colònies a la masia Mas Cabalies,
situada a prop del poble d'Ogassa, a la comarca

del Ripollès. Una cinquantena de participants vam
gaudir del 25 de juny al 5 de juliol d'un munt
d'activitats relacionades amb el món del circ. També
vam poder baixar per tirolines i vam caminar per la
serra Cavallera fins a la muntanya del Taga,
passant pel refugi Sant Jordi. Uns dies en plena
natura i diversió amb els que vàrem acabar el curs
passat. 

Text: ANC
Fotos: Arxiu GICEP
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rup de jovesg

Participació al Campament Internacional
de Joves a Alemanya

El Grup de

Joves va

par t ic ipar

aquest any a un

c a m p a m e n t

internacional de joves

europeus, que es va fer

prop de la ciutat

alemanya de Nuremberg.

El grup el vam formar 10

persones que vam

compartir viatge amb

autocar amb joves d'altres

esplais catalans. El

Campament va tenir lloc del

23 de juliol al 5 d'agost, en el

que hi van participar prop d'un

miler de joves de tot Europa i

alguns d’altres continents.



- 24 -

Font de l’Alba i ermita
de la Mare de Déu de
l’Alegria (Tiana)

Sortim d’hora des de Santa Coloma i
agafem l’autobús fins a Badalona per
enllaçar amb el que ens du a Tiana.

En arribar al final del recorregut, com que
estem cansats, ens aturem a recuperar
forces a l’àrea de pícnic de la Font de l’Alba.
Reiniciem el camí cap a la Font, de la qual
raja molt poca aigua, i seguim per un
sender pel mig del bosc, tornant a l’inici de
l’accés a la font.
Seguim per un passeig que hi ha a tocar de
la carretera fins arribar a les primeres cases
de Tiana, on prenem el camí de terra que
dóna accés al cementiri, que es troba al
costat de l’ermita de la Mare de Déu de
l’Alegria. Aquesta ermita va ser església
parroquial del poble i està documentada
l’any 1018, tot i que l’església actual és del

segle XVI. Va ser reformada al segle XVIII, i
a la façana hi diu any 1729. No l’hem
poguda veure per dintre perquè està
tancada. Un cop fetes les fotos de rigor
seguim camí.
A prop hi trobem les masies de Can Brossa
(Can Garnier) i Can Fàbregas, on ens
aturem a mirar els cultius. Seguim
caminant fins al centre de la població, on
veiem l’Ajuntament, de 1890, a la plaça del
qual se celebra el mercat setmanal de
fruites i verdures.
Continuem admirant les construccions de
la vila que van ser residències estiuenques
a principis del segle XX, i seguim fins a la
carretera d’accés a Montgat, on prenem
l’autobús de tornada, donant per acabada
aquesta agradable passejada. 

Text: Francisco Torán

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS
PRIMER TRIMESTRE DEL
CURS 2016-2017

CLASSES

OCTUBRE

Dimecres 5: “Per la ruta de l’Inca”
Francesc Lozano Winterhalder
Llicenciat en Biologia, Professor a la
Universitat Ramon Llull

Dimecres 19:“La gemma més antiga: el
zircó” Joaquim M. Nogués Carulla, Dr.
en Geologia i Professor de Cristal·lografia
i Mineralogia a la Facultat de Geologia de
la UB

Dimecres 26: “La importància dels
contes infantils” Mercè Collell Badia
Psicòloga clínica per la UB i psicoanalista

NOVEMBRE

Dimecres 2: “Cervantes i Shakespeare,
figures universals” Margarida Codina
Llicda. en Filologia Hispànica i en Teoria
de la Literatura per la UAB, novel·lista

Dimecres 9:“Protecció de la pell
enfront del canvi climàtic” Francesc
Balaguer
Enginyer químic per l’Institut Químic de
Sarrià

Dimecres 16: “¿Alimentación exótica?
Mosquitos, arañas, serpientes,
artrópodos, flores” August Corominas,
Dr. en Medicina i catedràtic de Fisiologia
a la UAB

Dimecres 23: “Quins són els meus
drets davant l’Administració?” J.
Ramón Barberà Gomis, Llicenciat en Dret
i Doctor per la UAB, Professor del Dep. de
Dret de la UPF

Dimecres 30: “Tradicions culturals de
la UB” Isuka Palau, Llicda. en Ciències de
la Inf. per la UAB. Màster en Medi
Ambient i Desenvolupament Sostenible
per la UV

AULA UNIVERSITÀR
ula caminaa

Els caminadors davant l’ermita Foto: Antonio Enrique
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DESEMBRE

Dimecres 7: “Dones de gel. Ombres a
l’Àrtic” Francesc Bailón
Llicenciat en Antropologia i especialista en
la cultura Inuit

Dimecres 14: “Inversió en educació: un
repte per al creixement” Rosa Nonell.
Dra. en Economia per la UB i Professora a la
Facultat d’Econòmiques de la UB.

Dimecres 21: Fi de trimestre. Actuació de la
Coral Jordi Antonín

ALTRES ACTIVITATS

SETEMBRE

Del 25 al 30: Viatge a Sant Sebastià, ciutat
Cultural Europea 2016

OCTUBRE

Dimarts 18: L’Aula camina. A determinar

Dijous 20: Teatre llegit, “Adrià, un torero
català”, d’Assumpta Gonzàlez

Dijous 27: Tertúlia literària. “Els records”,
de David Foenkinos

A determinar: Visita guiada a la Tarraco
Romana, patrimoni de la humanitat

NOVEMBRE

Dimarts 15: L’Aula camina. A determinar

Dijous 24: Tertúlia literària. “Estimada
vida”, d’Alice Munro

Data a determinar: Visita guiada al Palau
Güell. Barcelona

DESEMBRE

Dijous 1: Teatre llegit, “Aquí hi ha
mullader”, de Lluís Coquard

Dijous 22: Tertúlia literària, a determinar

Data a determinar: Dinar de pre-Nadal

El TALLER DE PINTURA continuarà
fent-se els dimecres

Els assajos de la CORAL de l’Aula es
mantindran els dijous

RIA DE LA GENT GRAN

Actuació de la Coral Foto: Jordi Antolin

Festa de Fi de Curs a la Torre Balldovina Foto: Balbí Martínez

Lliurament de colometes Foto: Balbí Martínez



- 26 -

ol·lectiu ciutadàC

El Poblat ibèric 
i el seu entorn

EXCAVACIONS: Aquest estiu la Universitat

de Barcelona ha fet una nova campanya

d’excavacions, centrada a quatre habitatges de

la part superior, al nord-est del poblat. Les

troballes han estat bàsicament de ceràmica.

CONVENI: A primers de juliol l’Ajuntament

ens va fer arribar la proposta de conveni per

constituir un òrgan rector que vetlli pel Poblat

i el dinamitzi, on el Centre hi estarà

degudament representat.

Sobre aquest esborrany hem proposat una

sèrie de millores que creiem que el beneficien

substancialment i que van ser exposades als

responsables de la redacció en una reunió

conjunta al Museu.

Restem a l’espera de rebre el redactat definitiu

per sotmetre’l a l’aprovació de les parts i que

es pugui signar i posar-lo en marxa.

CONSOLIDACIÓ DEL MUR PERIMETRAL

I ALTRES: Després de les nostres insistents

denuncies, es varen instal·lar quinze puntals

a les parts més febles del mur perimetral del

Poblat, a la cara nord, que va ser posat al

descobert a la campanya d’excavacions del

2015. Malauradament, la solució va arribar

quan algunes parts del mur ja eren a terra. Ara

tenim la promesa que abans d’acabar l’any

estarà tot ell reconstruït i consolidat. També

vam aprofitar per comentar que part dels

murs antigament consolidats són objecte

d’actes vandàlics i que és molt important fer

un repàs general. En aquesta línia es va

comentar que bona part dels murs del

habitacles de la cara sud del Poblat estan

també en un greu estat de conservació; part

d’ells ja estan enderrocats i des del nostre

punt de vista, són els murs més importants i

visualment més macos. Cal fer-ne una

actuació urgent.

DESBROSSADA: Aquest any s’ha fet una

acurada intervenció al Poblat, amb una

desbrossada important que ha millorat molt

la imatge del jaciment.

ENTORN: Davant la important sequera i amb

el perill dels piròmans, hem continuat

treballant manualment i netejant de ginestes

i altres plantes piròfites tot el sotabosc.

També des de les administracions s’ha fet

desbrossada de la zona forestal que llinda amb

la ciutat. La feina ha donat resultat, ja que la

sort ens ha acompanyat i hem tingut un estiu

sense focs a la nostra muntanya.

REGIDOR MEDI AMBIENT: A principis

d’estiu el regidor de medi ambient, Sr. Álvaro

Rodilla, i el tècnic Sr. Tomàs Carrión, van fer

una visita pel Torrent de les Bruixes i tota la

nostra zona de treball. Van mostrar la seva

comprensió i recolzament a les nostres

activitats, i ens van comentar que tenen

projectes per la reintroducció i protecció de la

fauna. Tot molt positiu. Els vam demanar

d’instal·lar bancs a la  carretera dels bombers

a Torribera, lloc habitual de passeig de la gent

del barri. Ens van proposar tancar amb

cadena al camí situat al’inici del revolt del

carrer Castella perquè no puguin entrar al

bosc els vehicles, cosa que ja han fet. Està

molt bé i dóna un plus de seguretat.

DESBROSSADORA: La màquina de

desbrossar adquirida pel Centre no s’ha pogut

fer servir de moment. Esperem que els

organismes competents ens n’autoritzin l’ús,

ja que això ens permetria fer una feina més

àmplia i acurada que la que actualment fem.

JORNADA DE TREBALL: El primer dissabte

de novembre, dia 5, farem la “Jornada de

treball” que novament serà a l’entrada del

Poblat, per acabar d’arranjar les

conseqüències dels dos incendis intencionats

del passat estiu.

APUNTEU-VOS AQUEST DIA A LES
AGENDES! 

Text i foto: Albert Bellido

La façana nord del poblat, apuntalada



El diumenge 7 de juny, dia Mundial
del Medi Ambient, de 10 a 14h es
va fer la Jornada de Protecció de la

Natura al parc de Can Zam. A més de
diverses activitats, algunes entitats
colomenques van ser presents amb la seva
paradeta per sensibilitzar i fer visible el
patrimoni natural colomenc. El  CEP, l’Hort
Sereny de Sant Jeroni, Bosc de Llum, Veu
Animal, Ecometròpoli, el Centre d’Estudis
de la Natura del Barcelonès Nord,
l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona van ser alguns dels participants
en la diada.

Diada 
al medi
ambient

Text i foto: A.N.C.

el obertC

Paradeta del CEP a Can Zam
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Activitats del Patronat pro-Aplec
i Amics de la Sardana Text: Joan Llagostera

ardanesS

62è Aplec de la sardana al Parc

d’Europa

El darrer diumenge de maig, com ens

pertoca, va tenir lloc el 62è Aplec: la tarima

instal·lada al Parc d’Europa va acollir les

tres cobles: Jovenívola de Sabadell i Bisbal

Jove al matí, afegint-s’hi a la tarda la

Sabadell, que ens van interpretar el

programa curosament estructurat, com

sempre, pel company Andreu Garcia, que

en aquesta ocasió  estava dedicat als 70

anys del CEP, que celebrem enguany. La

majoria de peces feien referència a motius

muntanyencs i de natura amb la obligada

Puig Castellar i el complement de Gramenet

sardanista, Santa Coloma Ciutat Pubilla i

Felicitats (de lluïment de dues tenores).

També s’incloïen una sardana de Manel

Balasch i una altra de Josep Auferil,

compositors dels quals commemorem els

cent anys del naixement, que coincideix

amb els de la fundació de La Colmena,

entitat amiga a la qual vam voler

homenatjar amb la reproducció al cartell i a

la portada dels programes de l’Aplec de dues

fotografies que mostren les façanes dels

edificis que la van acollir des dels anys 40

fins que van haver de deixar-la per

instal·lar-se recentment a la nova seu del

carrer de Francesc Viñas. (fotos 1 i 2)

Les sardanes del matí van fer de fons a la

trobada de puntaires que es va esdevenir

com a activitat convidada. Matí i tarda es

van rifar els obsequis donats per botigues

col·laboradores a les quals agraïm la

generositat, així com a tots els anunciants

que fan possible l’edició del programa

imprès. 

Diada del soci a la Font de l’Alzina

El 19 de juny anàrem a la Font de l’Alzina

per celebrar el dia del Soci, conjuntament

amb la diada Universal de la Sardana.

Primer vam esmorzar a l’ombra dels para-

sols que els del restaurant ens van col·locar

per protegir-nos de la calorada que sense

ells ens hauria caigut a sobre, ja que les

moreres que en anys anteriors cobrien les

taules havien estat esporgades sense haver

tingut temps de refer-se. Després, cap a

migdia, la Ciutat de Terrassa va delectar-

nos amb l’audició prevista. Molta gent hi va

venir a peu i altres fent servir l’autocar que

des de l’organització posem a disposició de

qui ho desitgi, per tal d’evitar l’acumulació

de cotxes particulars a manca d’espais

d’aparcament.

A l’aplec de Banyoles!

L’aplec de Banyoles, el passat 3 de juny, fou

el destí de la sortida preparada per gaudir

d’un nou dia d’esbarjo i sardanes en un

paratge privilegiat com és el dels Desmais,

a la vora de l’estany, on segons el que

cadascú preferís es podia ballar, escoltar la

música, passejar… i dinar compartint l’àpat

de germanor seguit del “Cafè-Concert”

ofert per la Cobla Mil·lenària. Ens fa goig
Foto 1: Joan Llagostera

Foto 2: Joan Llagostera
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retrobament després de les vacances de

sardanistes amics, coneguts i saludats, tornà

a ser l’agradable punt de partida del nou

curs, que de moment ens portà a l’audició

de l’11 de setembre, després de l’ofrena de

flors a la plaça de la Vila. (fotos 5 i 6 i

Participarem als actes del

Correllengua 2016 a la ciutat

Una ballada que no figura al calendari

d’activitats editat és la que, en substitució

de la que es va suspendre per la pluja el dia

de Sant Jordi, i d’acord amb la Cobla

Premià, oferirem dintre dels actes del

Correllengua 2016, a les 12 del migdia del

diumenge 23 d’octubre a la plaça de la Vila,

amb la mateixa programació que s’havia

d’interpretar el 23 d’abril. 

Actes previstos per a la Festa Major

d’hivern 2016

El dia de Santa Coloma, el darrer de l’any,

hi haurà la ballada de la Festa Major

d’hivern a la plaça de la Vila, amb la

divertida Cobla Contemporània.

S’estan fent contactes i propostes per tal

d’endegar nous cursets d’ensenyament de

la sardana a escoles de la ciutat i també per

a persones en general que hi estiguin

interessades.

Com sempre, confiem amb el suport i

confiança de tots els seguidors de la

sardana per tirar endavant com més actes

millor a favor de la difusió de la nostra

dansa. 

destacar que en el concurs de colles

improvisades, les dues que formaren la

nostra gent van obtenir una bona

qualificació. (foto 4)

Concert de festa Major i actuació de

l’Esbart Maragall

I arriba la Festa Major, on no hi falten ni el

Concert ni l’audició, aquesta vegada amb

l’actuació de l’Esbart Maragall i el seu

espectacle “ESSÈNCIES”, una actualitzada

versió de clàssiques i variades peces amb un

magnífic vestuari i una coreografia

extraordinàriament atractiva interpretada

amb gran elegància i qualitat artística pel

cos de dansa. L’audició a can Sisteré,

ardanesS

Foto 3: Dolors Florensa

Foto 3: Joan Yuste

Foto 4: Roser Vicente

Foto 6: J. Llagostera
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El Forn d’en 
Xavi

Avda. Catalunya, 1
Tel. 673 819 557

El Forn de la Marta
Avda. Pallaresa, 136

Tel. 93 468 38 79

Santa Coloma de Gramenet

Servei de granja i cafeteria
Pans artesans i especialitats

Pastes, pastissos i pa sense gluten

. . . Tornem als nostres origens
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Un aliment humil i a vegades
oblidat, que caldria recuperar per
a la dieta d’hivern, ja que conté

una bona quantitat de vitamines i minerals
que ens ajuden a afrontar l’època freda de
l’any. A més, tant la rel com les fulles
contenen substàncies nutritives notables.
El nap és un aliment quasi tan antic com la
humanitat; de fet, abans que existís
l’agricultura ja es consumien naps
silvestres. Va ser aliment bàsic durant
segles fins que l’arribada de la patata
americana al segle divuit va desplaçar-lo;
llàstima perquè el nap supera, i de molt la
patata, en quantitat i qualitat de vitamines
i minerals.
PROPIETATS NUTRICIONALS: És una
hortalissa amb un valor calòric molt baix
(24,7 kcal. per 100 grams). Conté vitamines
C, B9 (àcid fòlic), provitamina A o beta-
carotè, calci,(les fulles del nap són

especialment riques en aquest
mineral) i magnesi, molt importants
pels ossos.
RECEPTES BÀSIQUES: Avui veurem
dues receptes que utilitzen el nap com
a remei molt efectiu per eliminar les
mucositats, fer baixar la febre i induir
a la sudoració, molt adequat per els
infants.
TE DE NAP PER ELIMINAR
MUCOSITATS: 
Ingredients:un nap, gingebre fresc,
tamari (salsa de soja de llarga
fermentació) i aigua calenta.
Elaboració: Aboqueu dues tasses
d’aigua ben calenta sobre la barreja dels
ingredients, deixeu reposar, beveu-vos-ho
com més calent millor. Després és
recomanable anar al llit i tapar-se amb una
manta. Cal prendre’n dues vegades al dia
mentre hi hagi molèsties.

NAP AMB MEL PER A LA TOS :
Talleu una rodanxa d’un nap cru. Buideu-
ne la part central, ompliu-la de mel, tapeu-
la amb la rodanxa tallada i el col·loqueu al
centre d’un recipient en posició vertical.
Deixeu-lo allà tota la nit. Preneu el líquid
que es va formant. 

Ocell de color marronós, més fosc
pel dors i més grisós per sota. La
cua també és fosca, amb tons

vermellosos. Fa uns 16-17 centímetres de
llarg i té un anell clar al voltant de l’ull.
Pertany a la família dels túrdits.
Nidificant estival a tot el país, defugint
només les grans altituds als Pirineus i
Prepirineus. Comú en migració,
especialment pels ambients de terra baixa.
Fa el niu amb herba i fulles, amagat entre
la vegetació i prop del terra, on la femella
pon quatre o cinc ous i els incuba dues
setmanes.
Menja insectes, cucs, larves, escarabats i
fruits.
Viu als boscos i en zones de vegetació
espessa i avui el podem trobar en molts
parcs de ciutats, també a Santa Coloma, on

havia estat
força present
a les vores del
Besòs, com
r e l a t a
l ’e s c r i p t o r
Josep Maria
de Sagarra a
les seves
Memòries. També el literat Josep Pla deia
que “…de tota aquesta difusa quantitat
d’ocells que la primavera ens acosta, el
rossinyol és el que té més prestigi. Des de
Sòcrates, que fixà en lletres gregues
l’onomatopeia del seu cant, fins a Rilke i els
lírics íntims, passant per tota la legió
inacabable dels poetes, el rossinyol ha creat un
volum enorme de poesia. Aquest ocell negre,
petit, petitíssim, nerviós, sec, eixut, fugisser,

fàcil de veure, difícil d’agafar, indomesticable,
lliure, amagat sempre en els arbres ombrius,
tingut per les persones enamorades en gran
estima…”
Canta tant de dia com de nit. El mascle canta
amb més força a l’alba i al capvespre, i el cant
és molt musical.
Vola amb rapidesa i bastant baix, amagant-
se de seguida. Es mou entre la vegetació i
costa de veure’l bé. Pot viure uns cinc anys. 

lora i faunaf

Rossinyol 
(esp) Ruiseñor
(cient) Lusciniamegarhynchos

Text: Pepi  El Nap
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Fa anys que Joan Guerrero va donant les

gràcies: als seus, a l’art, als amics, al

temps viscut… a la vida en definitiva,

malgrat alguna urpada terrible. I les

seves fotos ho recullen. A la seva mirada

social tan reconeixible i a una

espiritualitat creixent amb els anys, s’hi

ha afegit un acolorit catàleg poètic

d’emocions despertades per la natura.

Gràcies! és el títol de la seva darrera i

extensa exposició, una cinquantena

d’obres exposades a Montserrat i amb els

guanys de la venda destinats a Càrites.

Mentrestant prepara un altre projecte on

Santa Coloma tindrà un protagonisme

especial, continuació de la seva exposició

a l’Església Major a partir del Cant

Espiritual de Maragall. 

Abans de l’estiu, Josep Pitarque va rebre

un sentit homenatge com a

documentalista. El caràcter de l’acte, gens

institucional, va reunir molts amics,

ciutadans de diferents entitats i gent que

va anar a títol individual al local Júlia

Romera com a mostra de simpatia i

reconeixement a la seva feina incansable.

El que va començar com a afició, fa anys

que l’ha convertit en “notari” de la

història recent de Santa Coloma. Milers

d’hores de gravació, de selecció, de

muntatge, d’edició, d’arxiu,

d’enviaments, etcètera, van teixint un

material que en el futur encara serà més

reconegut en tot el seu valor. Malgrat el

profund dolor causat pel vil sabotatge

que va destruir l’organització del material

(vuit anys de treball!) a la pàgina de

Gramenet TV, Pitarque i col·laboradors

continuen presents allà on la ciutat

batega fort.

Al maig, diumenge de diada de
l’ensenyament públic. És un matí bonic
d’intercanvi, de trobada entre centres,
pares i alumnes, i de retrobament amb
antics companys i amb nanos ja
convertits en pares i mares. Es va notar
l’absència de centres escolars, tant de
primària com de secundària, sobretot
d’instituts, tot i que alguns d’aquests
centres ja ens tenen acostumats a no
participar en activitats col·lectives si no
és en alguna d’especial interès, com la
mostra de teatre al Sagarra i l’exposició
de treballs de recerca, en els quals prenen
el protagonisme els alumnes, i l’absència
seria incomprensible i inexcusable. Estan
canviant moltes coses, hi ha una
autèntica allau de jubilacions en els
centres, amb canvis importants en
claustres i equips directius, i molt
professorat provisional. També hi ha
dificultats en el recanvi generacional
d’AMPES que han estat molt actives.
Malgrat tot, l’esperit que anima la
jornada continua i fa de Santa Coloma
encara un poble que es troba a la plaça,
un dels trets distintius que cal preservar.
Només una pega: en quin espai i format
es podria fer una trobada de tots els
escolars colomencs? S’entén la defensa de
l’escola pública, però si a la Jornada hi
tenen cabuda algunes iniciatives privades
d’altra índole, per que no hi són els nanos
de la concertada, que se sosté amb diners
públics?

Aquest relat de Lluís Tarrasón, un dels

noms de Grama de la primeríssima

època, és una de les darreres obres

aparegudes entre un variat i interessant

ventall d’autors colomencs. Mostra la

vida d’un grup de veïns del carrer Dr.

Pagès (anomenada al llibre “la calle peor”)

cap a mitjan segle passat, abans de la

construcció del clavegueram i l’arribada

de l’aigua corrent a la intricada orografia

dels carrers del Fondo. Seqüències com la

construcció i normes d’ús del reguerot

d’aigües fecals, la convivència amb les

torres elèctriques a les parcel·les, les

“negociacions” amb l’Ajuntament, els

records fundacionals del barri, les

aventures dels nanos pels solars, les

anades a Badalona a les oficines de la

companyia de l’aigua, i d’altres, van

lligades pels perfils dels personatges i per

uns diàlegs molt vius. Veig Agua com un

relat entre l’epopeia veïnal, el relat de

costums de dur trasfons mostrat

bàsicament amb humor, l’autobiografia

d’infantesa, la crònica social i un cert

“ajuste de cuentas”.

De vegades em sento com la Maruja

Torres del Polònia: “Manoloooo,

Terenciiii…“. Què diria Vázquez

Moltalbán del procés, i de la corrupció, i

dels nous i vells polítics? I Terenci de

Rajoy? –me l’imagino– Com ho veuria tot

plegat Montserrat Roig?… A final del

curs passat es va fer un homenatge al

periodista Xavier Vinader, un d’aquells

que els corresponsals i els grameros

admiràvem. Trobo a faltar les seves veus,

com el meu pare trobava a faltar els

articles de Solé Tura, perquè van morir

massa joves. Què escriuria el Huertas? I

el Comín? I el Porcel? Què farien l’Ovidi i

el Xesco Boix? Tots coneixien Santa

Coloma o hi van venir com Montserrat

Roig al Club de Debats, i Xesco Boix amb

Jaume Arnella, a cantar en un Motocross

pelat reivindicant escoles. Són veus que

trobem a faltar –la llista és ampliable,

cadascú té les seves–, ara que els temps

tampoc no són gens fàcils. 

iradorm Agustina Rico

Gràcies!

Les veus absents
Pitarque, homentage
al documentalista

Diada de
l’ensenyament:
Llums i ombres

Agua, una epopeia
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gendaa
La foto retrobada

Web del CEP:
www.puigcastellar.cat

Maig                30’5º dia 29           7º dia 1                                         º

Juny                 35º dia 23            14º dia 1                                        º

Juliol               37’5º dia 21         18º dia 23                                       º

Agost               37’4º dia 4         19’4º dia 11                                      º

                            Dies de pluja                Total litres

Maig                              6                         21’4 litres

Juny                              1                         17’2 litres

Juliol                             2                         20’6 litres

Agost                            1                          6’8 litres

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

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Segon Quadrimestre 2016

     Màxima            Mínima                    Mitjanes

RESUM

màximes 24’4º

mínimes 12’7º

màximes 31’1º

mínimes 12’1º

màximes 32’8º

mínimes  21’6º

màximes 32’8º
mínimes  22’1º

Total dies pluja: 10
Total quadrimestre: 65’4 l.

Any 1910. Arranjament de la carretera de Sant Adrià, que
és l’actual avinguda de la Generalitat, a l’alçada del
Pavelló Nou. A la dreta es veu la masia de can Mariner
rodejada de camps.

PROPERES ACTIVITATS

OCTUBRE
Diumenge 16: Grup de Muntanya: Sortida al
Sobrepuny, Serra de Catllaràs.

Orfeó Tanit: Celebració 20è aniversari, a la
Torre Balldovina.

Diumenge 23: Participació en el “Correllengua
2016” del Patronat i amics de la Sardana:
Audició Cobla Premià a la plaça de la Vila.

Dijous 27:  Debats 2016: “Migracions,
murs i fronteres” a càrrec d’Àgata Sol i Eunice
Romero. Biblioteca Central, a les 20:00 h.

NOVEMBRE
Dissabte 12: Ciutat: Inauguració escultura
a Lluís Hernández, a Can Zam

Diumenge 13: Grup de Muntanya. Sortida al
“Carrer Ample”, Ports de Beseit

Dijous 24: Debats 2016: “La Santa
Coloma multiètnica”, taula rodona amb
participació d’entitats locals i persones
expertes en relacions interètniques i
multiculturalitat. Biblioteca del Fondo, 19:00 h

Dissabte 26: Orfeó Tanit: Concert
“Rèquiem” de W. A. Mozart, al Teatre Sagarra

DESEMBRE
Diumenge 11: Grup de Muntanya. Sortida a
la Serra de Cardó

Dijous 15: Grup de Cultura: 24ª Vetllada
poètica de Nadal

Diumenge 18: Tradicional esmorzar ibèric del
CEP al Planell de les Alzines

Dissabte 31:  Patronat i amics de la
Sardana. Audició Festa Major d’Hivern. Cobla
Contemporània, a la plaça de la Vila.

GENER 
Dissabte 28: Assemblea anual de socis del
CEP

EN PREPARACIÓ
• Grup de Cultura: Matinal guiada a les vinyes
d’en Sabaté

• Grup de Cultura: Circuit poètic “Montserrat
Roig”, a Barcelona, dintre dels actes del
Correllengua 2016

• Patronat i amics de la Sardana:  Concert
d’hivern i espectacle al Teatre Sagarra

• Grup de Muntanya. Cicle de xerrades i
projeccions de muntanya i natura: L’illa de
Reunion, a l’oceà Índic

• Exposició pedagògica de botànica i fauna a
la Serralada de Marina.

Octubre ‐ desembre 2016






