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Sumari ditoriale
La biodiversitat que ha de
conviure a la ciutat                 

Els espais verds  aporten valors ecològics que són essencials per a la ciutat, com
ara la naturalitat, la biodiversitat, la complexitat i la connectivitat, i valors
socioculturals com la salut, el benestar, la bellesa, el paisatge, la cultura i la

facilitació de les relacions socials. Ho podem constatar veient la quantitat de persones
que gaudeixen de les caminades per la nostra muntanya, la ribera del riu o els parcs
de la ciutat.
La quantitat i qualitat dels arbres i el seu rol com a components de la infraestructura
verda són factors que han anat prenent importància durant les últimes dècades a la
nostra ciutat, tant en la trama urbana com en la nostra muntanya. A reflux dels
arbres, va escampant-se tot un ecosistema que, mica en mica, es va consolidant gràcies
als esforços de l'administració i els molts ciutadans voluntaris que la cuiden.
Però, sabem conviure amb la rica biodiversitat que ens envolta?  
Tenim barris encalçats amb la muntanya i parcs forestals com la Bastida, amb pins.
Aquests arbres sovint comporten les erugues de la processionària que, a més de
debilitar les coníferes, resulten molestes per a molts passejants. A vegades, la solució
emprada ha estat la fumigació, que a més d'eliminar les erugues, afecten també  els
altres insectes benefactors de la muntanya com les abelles o les cada vegada més
escasses papallones. Caldria introduir mètodes més selectius com trampes en
atraients naturals, o bé col·locar caixes-niu d'ocells per propiciar que hi niïn els
insectívors (mallerengues, raspinells, pardals...), que són depredadors naturals de les
erugues i crisàlides de la processionària del pi.
La millora de la nostra muntanya ha fet que proliferessin espècies com el porc senglar,
que ara és força abundant. Sovint es passegen pels carrers dels  barris de muntanya
o baixen al riu a cercar menjar. Allà conflueixen en un mateix territori amb passejants
del parc fluvial, i és aleshores quan entra en conflicte la biodiversitat i s'intenta
foragitar als porcs d'un espai, que a priori, és un espai natural, que també els pertany.
La població està poc avesada a aquesta convivència i de seguida salta la veu d'alarma
sobre el perill que suposen per les persones, quan en realitat és un animal pacífic,
sempre i quan no es vegi amenaçat. Tot i això, la solució acostuma a ser la pitjor per
a l'animal, com eliminar-lo perquè no torni a molestar.
Un altre exemple és el dels mosquits al riu. A vegades volem gaudir d'un riu viu, però
sense els inconvenients molestos que pugui comportar. Moltes persones es queixen
dels núvols de mosquitets, que sobretot als capvespres d'estiu hi ha al parc fluvial del
Besòs. Oblidem que aquests insectes formen part de la cadena alimentària d'ocells,
amfibis i peixos i que la seva presència és necessària per a tenir un riu amb vida
animal. Hi ha maneres de lluitar contra es mosquits, com afavorint les niades
d'orenetes (i protegir els seus nius als edificis) o mesures com la col·locació de caixes-
niu pels rats penats.
Qualitat de vida també significa una ciutat més verda, on tothom pugui gaudir del
contacte amb els elements naturals a prop de casa. I tenim la sort de viure en una
ciutat que està rodejada de dos indrets naturals i plens de vida, com són la serra de
Marina i la ribera del Besòs, i no ens queda altra opció que aprendre a conviure amb
la biodiversitat que s'hi aixopluga.
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Bonica  sortida que ens  permetrà

conèixer la solitud de les  altes

capçaleres  de les valls de l’Arieja, en

contrast amb la multitud de visitants a la vall

andorrana del Serrat.

Sortim de l’aparcament de l'estació d'esquí, on

un indicador aporta grapats de turistes cap els

llacs de Tristaina, ruta molt transitada i que

seguirem fins deixar enrere l’últim llac. Un

nou cartell deixa clar el límit dels que només

volen visitar els llacs i ens dóna la direcció per

pujar al cim del pic del Tristaina i, l’escollida

per nosaltres, el coll de l’Arbella.

El dia no és massa clar i ara una fina pluja ens

acompanya fins a trobar les primeres

congestes de neu; som a primers d’estiu i

portem el material just; una vegada més els

grampons i el piolet són necessaris quan

apareixen les inclinades i dures pendents.

L’excés de confiança, pensant que quasi no

trobaríem neu, ens ha traït i hem de superar

la situació de la millor manera possible.

Tu, no et deixis la “ferreteria” si no assegures

ben bé l’absència de neu, així que, amb un

cordino de 20m i els bastons negociem el pas

de l’Arbella assegurant els passos el millor que

podem, fins agafar la tranquil·litzadora roca

del coll.

El plugim ha parat per donar pas a unes boires

precioses, que just ens deixen veure el fons de

la vall el temps suficient per orientar-nos cap

a l’estany de l’Arbella; les plaques de neu de la

vessant nord les evitem en la seva part més

alta i no entrem en elles fins que no superem

la temuda inclinació.

Poc després passaràs per la vora esquerra de

l’estany de la Goella deixant a la dreta el port

del mateix nom. La visibilitat ara és

pràcticament nul·la. Si portes GPS et serà de

gran ajuda si et trobes amb aquesta situació...

nosaltres som dels que fem servir la brúixola

i el mapa i la veritat és que així desenvolupes

un gran sentit de l’orientació.

Una agradable aroma a sopa calenta ens acaba

d’orientar els últims metres cap el refugi de

l’Estany Forcat. L’amabilitat del guarda no té

preu amb la seva disposició per ajudar a

instal·lar-nos còmodament.

Sortim al dia següent amb un dia espectacular

cap el coll entre el pic de Costa Rodona i el

Tristaina; les pales de neu que trobem per

arribar a l’elevat pas, de 2694m., ens tornen a

donar seriosos problemes. Una vegada

superades,  ascendim pel cordal de la cresta

fins al l’elegant cim del Tristaina... el teníem

caducat !! (30 anys) així que s'havia de repetir.

El dia, res a veure amb l’anterior, ens regala

unes vistes com sols tu i nosaltres sabem. 

En aquesta solitud, localitzem els nostres

pròxims cims, el cordal dels pics de l’Estanyó

- Cabaneta - Serrera, que també estan

caducats, però això és una altra història, i ara

toca anar a buscar la comoditat del refugi de

Sorteny.

Volta al pic 
de Tristaina
Travessant les pales de neu Text: Jo@n Yuste & Rosa Gisbert, Fotos: Jo@n Yuste 

Arribant al cim del Tristaina
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Comença a ser habitual que les

excursions hivernals del CEP acabin

en suspensió, anul·lació o modificació

i el culpable és sempre la mala climatologia.

Aquest hivern, la Méteo ha estat especialment

castigadora amb els caps de setmana. Hem

assistit desconsolats uns quants cops a inicis

de setmana d’anticicló que es torçaven cap a

divendres i impedien fer l’activitat programada

dissabte o diumenge.

Enguany l’excursió al Puig de les Borregues,

prevista pel gener, es va anul·lar pel mal temps,

i la de febrer, al Pic de Nérassol, no es va poder

fer perquè per dos cops la sortida de preparació

es va haver d’anul·lar. Així que al febrer vam

decidir recuperar la sortida al Puig de les

Borregues. I vés per on, vam acabar al Pic de la

Dona.

En aquest cas, les previsions donaven una

finestra de bon temps dissabte al matí,

empitjorant cap a migdia. Tot i que érem ben

d’hora a Setcases, vam avaluar la situació:

pujar la cresta glaçada del coll de la Marrana

podia ser factible. Baixar-la al cap de quatre

hores, amb mal temps, potser era arriscar

massa. I més tenint en compte que la meitat

dels excursionistes tenien poca experiència en

muntanya hivernal!

Així que... canvi de plans! remuntem la Vall de

Mentet i en poca estona ja estem al coll. El

Pujant la Vall de Mentet Text i foto: Toni Gómez

vent fort ens anuncia el canvi de temps

imminent. Girem direcció nord-oest i enfilem

la vessant que ens ha de dur a la carena. El

vent augmenta la seva força i poc a poc va

minvant les nostres esperances de fer cim.

Hem de flanquejar una petita pala de neu

dura, amb vent fort i una caiguda certa, si

rellisquem. En aquest punt, tres de nosaltres

decideixen que per avui n’hi ha hagut prou, i

giren cua, buscant cotes més baixes per

protegir-se del vent. La resta decidim avançar

una mica més. Arribarem fins l’inici de la

carena superior del Pic de la Dona, i si les

condicions no milloren farem mitja volta.

I llavors, el vent s’atura. Durant més d’una

hora deixa de bufar fort i, entre incredulitat i

satisfacció, fem cim sense gaire esforç i

baixem amb un sol espatarrant que ens fa

suar. Fins i tot ens aturem a fer un mos, ben

merescut, i aprofitem per fer unes quantes

fotos.

La baixada, molt agradable, es fa com un

passeig. Arribem als cotxes encara amb bon

temps, fem un cafè a Setcases, i en sortir, cel

negre i ja neva. Pensem que just ara estaríem

baixant el coll de la Marrana i no ens agradaria

ser-hi. Ens ha quedat bon gust de boca i el

Puig de les Borregues restarà allà fins l’any que

ve..

La meteorologia a muntanya
Esquís i raquetes al Pic de la Dona
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Primera excursió de l’any 2017

que havia de ser hivernal, però

que a causa de la nevada i el mal

temps al Pirineu, (primer contratemps

muntanyenc) anul·lem l’excursió i fem

una nova proposta per no perdre el dia.

Finalment anirem a la Talaia de Montmell

i al Puig de la Cova (Baix Penedès) a fer

una circular d’uns 14,5 km.

Arribem a La Juncosa del Montmell (al

costat de la Bisbal del Penedès) i al mateix

poble comencem a caminar. Som aquesta

vegada 16 excursionistes.

Ens fiquem en una riera seca i estreta, i

mentre pugem, el camí es fa de mica en

mica més clar, fins que s’aclareix del tot i

ja trobem el camí. El paisatge és una

successió de petits turons i la vegetació

típica: margalló, garriga, farigola i

romaní.

Aquí també bufa el vent, el cel és

absolutament blau i transparent. Trobem

un turó on hi ha una torre de guaita: és el

Puig de la Cova. Des d’aquí es veu el que ja

portem caminat i el que ens falta per fer.

Passem al costat d’uns ruscos d’abelles

que, entre el vent i el fred que fa, deuen

estar a recer. Una mica més i ja som al coll

d’Arca; travessem l’estreta  carretera i una

altra pujada ens porta a la Dent o Talaia

del Montmell, sostre comarcal amb

861,5m d’alçada. Aquí hi ha un pessebre

enganxat a un pal i enreixat; deu ser que

hi ha gent que s’enduu les figures.

Fem una aturada breu per contemplar el

paisatge i continuem fins al castell de

Montmell (s. X) i la seva Creu, on dinem.

A sota mateix hi ha l’església romànica de

Sant Miquel (s. XII). La visitem breument

i prosseguim la ruta. Dos turons més i

una mica de pista forestal i ja hem arribat

al poble. S’ha acabat per avui una

fantàstica excursió.

Enfilant-nos a la carena Text: Pere Sors,  Foto:  Jordi Martín

Serra de Montmell

untanyam

Grup La Dent o la Talaia de Montmell Jordi Martín



De bon matí, quan encara era fosc,
ens vam trobar els integrants de la
sortida al lloc de sempre, vora les

piscines de Can Zam. Després de les
salutacions i de comprovar la presència dels
inscrits, 23, ens vam encabir als cotxes per
dirigir-nos cap a Olesa de Bonesvalls (Parc
Natural del Garraf).
Un cop arribats a Olesa, on ens vam trobar
una glaçada espectacular, vam aparcar els
cotxes i vam anar a un bar per fer un mos.
Amb les reserves d’energia reomplertes, ens
vam trobar amb un grup d’excursionistes
d’Olesa, que com estava previst, farien una
bona part del recorregut amb nosaltres.
Després de les salutacions i la preceptiva
foto, vam començar a caminar; en total
gairebé 50 persones.
El recorregut de la sortida és circular, cobreix
una distancia de 17,5 Km i un desnivell de
550 m.
Un cop en ruta, el primer fet ressenyable va
ser la breu visita a l’Hospital d’Olesa, antiga
construcció en desús de mitjans del segle
XIII. Vist l’Hospital en un tres i no res, vam
reprendre la ruta cap el Puig de la Mola. A
mida que el sol anava pujant, la temperatura
també ho feia, i les condicions per caminar

esdevenien idònies. A mig camí
del Puig ens vam desviar
lleugerament per veure una
barraca de pedra seca amagada
entre la vegetació, en bon estat
de conservació i on hi cabien
unes 20 persones.
Al fer el cim del Puig de la Mola ens vam
reagrupar i, després de gaudir de la
panoràmica i identificar alguns accidents
geogràfics, vam reprendre la marxa. Després
del Puig, vam culminar un altre pic on hi
havia llibre de signatures, una creu i un petit
pessebre.
El temps era ideal, amb sol, sense vent, i
nosaltres continuàvem caminant i, a voltes,
relacionant-nos.
A continuació, ens vam desviar de la ruta per
tal de visitar el corral (4 pedres) i, sobretot,
l’avenc de l’Esquerrà, un dels més profunds,
sinó el que més del Garraf. No cal dir que va
ser una visita des de l’exterior, no
espeleològica. En aquest moment la secció
olesina de la comitiva es va separar del grup,
camí cap Olesa, no sense abans haver-nos
obsequiat amb un agraït pica-pica.
La sortida era tranquil·la i agradable i la
visita a Santa Susanna, una masia

monumental construïda sobre un turó,
deshabitada i en relatiu bon estat de
conservació, molt remarcable.
Deixant enrere la masia de Santa Susanna, i
sobre unes pedres assolellades, ens vam
disposar a dinar. Un cop tips, vam reiniciar
la marxa, evitant la ruta inicialment prevista
de la riera del Fondo de Can Malet, que vam
descartar per les fortes pluges del dia abans,
sinó per una ruta alternativa, la Serra dels
Carlistes.
Abans de tornar al poble vam veure dues
barraques més, en divers estat de
conservació, una d’elles amb una construcció
que segons ens van dir, es feia servir per
caçar perdius.
Arribats a Olesa vam agafar els cotxes per
anar al bar-restaurant del poble per tal de fer
un beure de celebració per l’èxit de la sortida
i, amb l’esperit alegre i la panxa satisfeta vam
iniciar la tornada que, per arrodonir-ho, va
ser sense “caravanes”.

Entre vinyes Foto:  Mireia Martínez

Excursió al Parc
Natural del Garraf

TEXT: Ramon Canela
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Text: Toni Gómez                                                 

El passat 6 de març, amb una sala d’actes del

CEP plena a vessar, es va projectar

l’audiovisual Hornstrandir: Tras las
huellas del zorro ártico.

Tato Rosés i Marta Bretó ens parlaren de la seva

expedició a la península de Hornstrandir, a

Islàndia, una de les zones més prístines de tot

Europa. Van ser deu dies caminant per territoris

inalterats per l’home, entre fiords, muntanyes i

rius salvatges. Vam poder assistir a les seves

vivències i la seva recerca de la guineu àrtica.

L’espectacle visual, amb imatges de gran qualitat i

bellesa, va deixar un molt bon gust de boca al

públic que s’hi va atansar.

Si us va agradar, o si no vau poder venir, no us

perdeu el proper audiovisual a càrrec dels mateixos

protagonistes: 

“Sarek” Per sobre del cercle polar àrtic s’estén la

zona natural més salvatge d’Europa. A Sarek no

existeixen assentaments humans ni refugis. Ni tan

Cicle de xerrades i projeccions 
de muntanya 
i natura

sols hi ha camins; només els erràtics

senders que traça la fauna. Sarek és

una illa de natura verge

agradablement inhòspita, quallada

de muntanyes, glaceres, llacs i rius.

La cita, el proper dimecres 3 de maig

a les 20:00h a la sala d’actes del

CEP..

Roca Foradada Foto: Jordi Pedrol



El CEP Baby es va estrenar el passat
2 d’abril amb una excursió als espais
naturals del Delta del Llobregat.

Des de la Torre de Cal Lluquer fins als prats
humits, passant per la Pineda de Ca l’Arana,
l’Estany de Cal Tet i l’Aguait del Sabodal,
una mica més de 5 quilòmetres decorats per
aiguamolls, casetes d’observació d’aus,
cavalls, i enormes avions passant per sobre
els nostres caps.
Però, sens dubte el més emocionant de
l’excursió va ser veure les petites
excursionistes descobrint la natura. La
Xerta va poder observar petjades d’animals

autòctons, la Leia s’entretenia mirant
qualsevol bitxet que s’interposava en el seu
camí, la Sira caminava decidida entre
floretes i bassals, la Queralt anava guiant el
grup dient “pac allà!”, la Vera corria amunt
i avall amb una energia inesgotable, i l’Aran,
que amb menys de tres anys va ser capaç de
fer tota l’excursió caminant contenta fins el
final, tota una campiona. Ah! I l’Arnau, el
més petit de tots, amb poc més de dos
mesos va gaudir del paratge fent una llarga
migdiada. Tots els pares i mares van acabar
satisfets per haver pogut compartir la seva
passió per l’excursionisme amb els petits.

Després de la caminada, dinar de picnic al
mateix punt d’inici, una estoneta jugant per
acabar d’esgotar energies i una bona
becaineta per acabar un matí esplèndid.
I ara només queda esperar les properes
excursions, que seran el 14 de maig, al Parc
Natural del Montseny i el 18 de juny al
Berguedà.
Si voleu viure aquesta experiència amb els
vostres fills estigueu atents a la web
http://puigcastellar.cat/muntanya/babyce,
al facebook del CEP o contacteu
amb cepmuntanyababy@gmail.com.

El BABYCEP al Delta del Llobregat Foto:  Isabel Gómez
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El CEP baby 
comença a caminar

untanyam

Text: Sònia Sarmiento                 
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Les fonts de Santa Maria
de Martorelles

Font del Ca Foto: Xavi Padró

endersS

Bon camí senderistes del Centre! Avui
farem un recorregut per tres fonts
de Santa Maria de Martorelles, un

petit poble del Vallès Oriental damunt de
Martorelles, situat a la vessant obaga de la
Serralada de Marina i envoltat de boscos
humits, on proliferen roures, alzines,
cirerers d’arboç, boix, falgueres, molses,
galzeran i altres. En canvi, a la zona de
solana de la serralada abunda més el pi, la
ginesta, la gatosa, l’esparreguera,
l’esbarzer... i es fan fruits com les mores i les
figues de moro; en aquesta part la vegetació
no és tan espessa i ufanosa i per tant és més
sensible als incendis forestals.
El recorregut és de 7,3 km. Es fa en unes 2
h 20’, amb un desnivell acumulat de 245 m.
...Això no és res, caminaires!
La nostra ruta comença a la plaça del poble,
on hi ha l’església. Davant de la plaça hi ha
el carrer del camí de la Font, que puja fins
arribar a una pista, i al final a mà esquerra,
al cap d’uns 40 minuts trobarem una
esplanada envoltada de plataners, roures i
alzines, on hi ha la Font Sunyera, un lloc
ideal per prendre la fresca els dies d’estiu.
Seguim el camí agafant un trencall a mà
dreta que indica cap a la font del Ca. Ens
endinsem en el bosc i el camí esdevé un
corriol estret, ombrívol per l’abundant
vegetació. Al cap de vint minuts trobem un
trencall a mà esquerra que puja, i
seguidament trobarem un altre trencall i
girarem a l’esquerra. Uns metres més
endavant, a mà dreta trobarem amagada la

Dimecres 3 de maig: Projecció de l’audiovisual
Sarek

Diumenge 14 de maig: Grup BabyCEP - Sortida al
Montseny

Cap de setmana 20-21 de maig: Grup de Muntanya
– Excursió als Ports de Beseit

Diumenge 11 de juny: Grup de Muntanya –
Excursió al Costabona

Diumenge 18 de juny: Grup BabyCEP - Sortida al
Berguedà

Cap de setmana 8 i 9 de juliol: Grup de Muntanya -
Campament d’estiu al Tuc de Mulleres. Repte
3000

Diumenge 23 de juliol: Grup de Muntanya –
Excursió a Coma de Vaca

Activitats de muntanya per al 2n Trimestre 2017

Text: Xavi Padró

font de la Teula. En un racó ombrívol enmig
de la vegetació i al peu d’una petita paret de
roca, folrada amb clapes de molsa, hi
trobem la font. Val la pena parar-se uns
minuts. Tornem al camí, que en pocs
minuts porta a una pista, girem a la dreta i
seguidament a l’esquerra, per la pista que
ve de la torre de vigilància. En aquest
moment seguim la pista cap avall; el
paisatge s’obre i descobrim una vall
amagada entre les muntanyes sense cap

edificació. A uns vint minuts, en una corba
a mà esquerra, trobem un caminet que
baixa amb fort pendent i troba un altre cop
la pista, que ja no deixarem fins a trobar la
indicació del GR-97.3 que porta a la Font
de la Mercè a mà dreta. És una font més
moderna i feta d’obra. Seguim el GR per
una pista i al cap de 30 minuts el deixem
per agafar un caminet a mà esquerra,
vorejant una riera envoltada d’alzines que
ens mena a uns camps de vinyes, fins el
cementiri del poble. Pocs minuts més tard
arribem al poble i pujant per la carretera, al
punt d’inici de la Plaça de l’església.
Si us queda temps podeu visitar l’església
i/o prendre un refrigeri en algun dels dos
bars que hi ha.
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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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orfeóO

Text: Dolors Romero Labrada

El 4 de febrer d’enguany, l’Orfeó
Tanit va oferir un concert
d’hivern a l’església Major de

nostra ciutat, dirigit pel seu director
Àngel Villagrasa.
Aquest concert, obert a tota la
ciutadania, va permetre escoltar una
selecció de tretze  peces de repertori
musical divers. 
El concert es va iniciar amb la
interpretació de la peça tradicional
catalana El Rossinyol, amb arranjaments
d’Antoni Pérez Moya, i seguidament es
van interpretat Signum de Tielman
Susato, amb arranjaments de Jos Van den
Borre, Audite Silete, escrita pel
compositor alemany Michael Praetorius,
i Canticorum Iubilo del compositor barroc
Georg Friedrich Händel. 

Concert
d’hivern de
l’Orfeó Tanit

Posteriorment, es van interpretar Blue
Moon, de Richard Rogers i Lorenz Hart i
adaptada pel compositor català Francesc
Vila. Sense Vent, de Gerhard
Deutschmann i adaptada al català pel
Joan Costa. Mo-Mi-Gi, tradicional
japonesa,  Signore delle cime,  de Giuseppe
di Marzi, New York. New York, escrita per
Fred Ebb i musicada per John Kander. i
la coneguda sardana El cavaller enamorat,
de Joan Manent. El programa també
incloïa el conegut Ave verum corpus

KV618 de W.A. Mozart, escrit l’any 1791.
L’Orfeó va cloure el concert amb l’himne
El cant del poble, de Josep Anselm Clavé i
lletra de Josep Maria de Sagarra i amb la
interpretació del Cànon de la Pau de
Francis Terral adaptada al català per
Teresa Giménez. 
Cal agrair la resposta del públic assistent,
que va respondre amb intensos i
entusiastes aplaudiments al finalitzar el
concert..

Foto: Josep Manzanares

Concert celebració del 50è aniversari de la Parròquia Sant
Joan Baptista, del barri del Fondo

El passat 1 d’abril l’Orfeó Tanit va
oferir un concert a la parròquia
Sant Joan Baptista del barri del

Fondo de la nostra ciutat.
La parròquia de Sant Joan Baptista
celebra enguany el seu cinquantè
aniversari, i dins els actes
commemoratius d’aquesta efemèride van
convidar a participar a l’Orfeó Tanit, que
ho va acceptar de bon grat. L’Orfeó va
oferir un repertori variat, des de música
del Renaixement, del Barroc, del segle XX
i música popular d’arreu del món. En
aquesta ocasió la direcció del concert va
anar a càrrec d’en Josep Pascual, que va
presentar cada una de les peces d’una
manera molt didàctica i amena.

Mossèn Francesc Espina va presentar
l’acte i al finalitzar el concert la parròquia
va oferir un berenar als cantaires, al qual

es van sumar alguns dels veïns assistents
al concert..

Text: Pilar Manzanares

Foto: Andreu Fernández



- 14 -

Visita guiada al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra

ulturaC

Sant Jeroni de la Murtra, 600 anys
Xerrada de Jaume Aymar

Amb motiu del 6è centenari del

Monestir de Sant Jeroni de la

Murtra, tan proper a la nostra

ciutat que ens el fem un poc nostre, el

passat 25 de gener d’enguany i a la sala

d’actes del CEP, l’historiador i erudit

Jaume Aymar i Ragosta, responsable del

Monestir, ens va oferir d’una manera

molt amena uns breus apunts sobre els

seus 600 anys d’història. Entre d’altres

curiositats ens va explicar les bones

relacions que van tenir els monjos

jerònims, seguidors de la regla de Sant

Agustí, amb les dinasties dels Trastámara

i dels Augsburg..

regeix l’orde dels jerònims, els monjos

portaven una vida de soledat, silenci,

meditació i oració,  a mig camí entre vida

contemplativa i treball. A més a més,

com a complement a aquestes activitats,

els monjos es dedicaven al cultiu de la

vinya (el vi era un element bàsic del Sant

Ofici) i per tal de completar el seu

abastiment alimentari, cada un cultivava

un petit hort i tenia cura d’algunes

gallines i conills.

Avui en dia l’església està parcialment

destruïda i sense sostre. Molt aprop

podem contemplar el claustre, ornat

amb relleus de les cares i escuts familiars

de nobles protectors del monestir. Just

al bell mig del claustre s’hi troba un pou

datat del segle IX (l’aigua és l’element

essencial per viure) i al seu costat hi creix

un arbust de murtra, símbol del

monestir.

Com a curiositat històrica se sap que els

Reis Catòlics varen pernoctar al

monestir quan van rebre Cristòfol

Colom del primer viatge i que Ramon

Paner, un dels monjos del monestir, va

acompanyar Colom el segon viatge a

Amèrica per tal d’evangelitzar els

indígenes.

Cal potenciar i donar a conèixer el

monestir de Sant Jeroni. És una visita

altament recomanable!.

El dia 29 de gener, com a

complement de la xerrada de

Jaume Aymar, vàrem fer una

visita guiada al monestir. Els més de 50

visitants ens dividiren en dos grups, per

tal de facilitar l’itinerari pels diferents

espais del monestir. 

Tot recorrent les diverses estances del

monestir, el menjador o refectori, la

cuina, el claustre, el safareig, el celler…,

ens varen anar explicant com era la vida

monacal al S. XV. D’acord amb el que

Text: Dolors Florensa

Foto: Josep Mª Rosset

Al claustre de Sant Jeroni Foto: Albert Noguera
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ulturaC
Visita a l’exposició 
“100 anys de la Colmena”

El diumenge 21 de gener, i al
Museu de la Torre Balldovina,
vàrem fer un viatge al passat amb

l’exposició “100 anys de La Colmena”,
guiats de manera sorprenent i divertida
per un dels nostres antecessors més
cèlebres: en Pere Pascali (reviscut gràcies
a l’actor Joan Fernández), que ens
acompanyà per la història de l’entitat més
antiga i vinculada tots aquests anys amb
Santa Coloma.
Ens vam assabentar de com van ser els
inicis i de quins fets històrics i socials
marcaren l’esplendor i les sotragades de
les diferents seccions de l’entitat, que per
sort, de moltes d’elles encara en gaudim,
renovades i en creixement. (A la pàgina 2
hi llegieru més detalls) 

Text: Isabel Ibáñez

Xerrada de Som Energia

El passat 23-02-17 vaig
assistir al CEP a una
interessant xerrada de Som

Energia.
Ens van oferir una interessant
explicació de com funciona el
mercat elèctric a Espanya i
l’alternativa que suposa aquesta
cooperativa.
Ens van parlar de la marejadora sèrie
de xifres que maneja el sistema
elèctric, temes com el dèficit tarifari,
les connexions amb el poder de les
empreses per mantenir l’oligopoli
que tan bons resultats els dóna.
Molt interessants les dades sobre el
frau elèctric: el 80% prové
d’empreses, el 19% de grans
consumidors i l’1% de petits
consumidors, fonamentalment
“okupes”.
Van insistir que el model energètic
actual basat en combustibles fòssils
és insostenible. Som Energia és una
comercialitzadora independent i

compromesa a impulsar un model
100% renovable. La cooperativa
està al servei dels socis i les sòcies
de manera eficient, transparent i
responsable.
Van insistir a assenyalar que donen
tots els serveis necessaris i d’una
manera correcta, que no s’ha de tenir
por de talls de subministrament i
altres problemes.

Arribats a aquest punt no sóc
neutral, entenc que pot haver por a
possibles situacions rares o de
desemparament davant les grans
companyies, però també és el
moment de intentar buscar
alternatives a l’oligopoli del mercat
elèctric.

Per a mi va ser molt important tota
la informació que ens van aportar i
animo a totes les persones a
aprofundir sobre aquest tema i donar
suport a iniciatives tan interessants
per al medi ambient com aquesta.

Text: Pedro Sancho

En Joan Fernández “Pere Pascali”, ens guia per l’exposició Foto: Ferran López
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ulturaC
Visita guiada a l’antiga 
Vila de Gràcia

Dissabte 11 de març, la meva
germana i jo van anar amb
un grup de 25 persones a un

passeig guiat per la Vila de Gràcia.
Ens va fer un dia fantàstic.
La guia va explicar coses molt
interessants que desconeixíem, com
que a la plaça del Diamant hi ha un
refugi antiaeri i que tan la plaça com
els carrers del voltant tenen nom de
Perla, Diamant, Topazi... perquè era
un barri de joiers.
La torre del rellotge, més coneguda
com el Campanar de Gràcia, està
situat a la plaza de la Vila i és el
símbol emblemàtic de Gràcia; fou
construït perquè les esglésies no

tenien companars o es trobaven fora
de la ciutat.
També explicà que la festa de Sant
Medir se celebra a partir d'una
promesa d'un forner malalt. Va
prometre que si es curava faria una
romeria cada 3 de març a l'ermita de
Sant Medir, a la serra de Collserola, i
propera a Sant Cugat del Vallès. Amb
el temps s'afegiren familiars, amics i
coneguts i van anar formant les colles
que desfilaven en carros i a cavall, fins
que aquest dia es convertí en festiu a
Gràcia. Inicialment, en el trajecte des
de la Vila a l'ermita es llançaven faves,
ja que Sant Medir -segons diu la
llegenda- les sembrava. Avui dia es

Text: Juana y Manuela Luzón Coy

llancen caramels i per això és
coneguda com la Dolça Festa.
Durant les festes de Gràcia no
s'engalanaven els carrers com ara,
sinó que es feien les enramades, una
tradició festiva que consistia en
colocar branques d'arbre a les
finestres i carrers.
Actualment s'engalanen amb
diferents materials, molts d'ells
reciclats, y són els mateixos veïns de
cada carrer els que s'encarreguen
d'arreglar-los amb temes diversos.
Feia molt de temps que no anava al
barri de Gràcia i quan ho feia era
solament per les festes o per Sant
Medir; desconeixia moltes coses de la
història del barri.
M’ha agradat molt i la recomano, ja
que descobreixes la història d'un
barri de Barcelona tan important
com és el de Gràcia..



ulturaC
Jornades de la dona: 
Recital poètic “dona, música i poesia”

fins els propis mitjans de comunicació, on

habitualment ens mostren com a objectes

superficials i comercials. Per tot això, però

també com a permanent homenatge i

denúncia per a totes les dones

assassinades pels homes que es creuen

amb el dret a fer-ho, davant les insuficients

respostes dels governs, incapaços

d’articular mesures globals per aturar

aquesta xacra que està patint la societat.

Des d’aquí, faig una crida a les dones i els

homes per fer possible un món amb

igualtat de drets i sense violència..

Marga Codina recita Montserrat Roig Foto: Marga Vallverdú

Les rapsodes al final de l'acte Foto: Marga Vallverdú
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Text: Loli Gómez

El passat 13 de març vaig assistir al

recital poètic Dona, música i
poesia, organitzat per la Secció de

Cultura del Centre Excursionista

Puigcastellar, amb la col·laboració de la

Cooperativa “La Colmena”.

Durant una hora aproximadament, deu

dones van llegir poesia, escrita per dones

com Montserrat Abelló, Maria Mercè

Marçal o Montserrat Roig; també vam

poder gaudir de la música d’en Josep

Pascual. Va ser un acte ple d’emotivitat que

va posar els sentiments a flor de pell. Les

diferents lectures reflectien

reivindicacions feministes, l’amor, la

tendresa, la solidaritat i també la memòria

històrica, amb un record emocionat a la

Maternitat d’Elna i el que va suposar per a

moltes dones, fills i filles que fugien de la

tropes franquistes.

Des d’una mirada feminista, orgullosa de

ser-ho, hem de fer l’impossible per

visibilitzar tantes dones que han jugat un

paper en la història dels nostres pobles i

ciutats i no han estat reconegudes, sinó

enterrades al pou del silenci. Totes elles

han fet possible que tinguem referents on

emmirallar-nos. Per què la igualtat sigui

real ha d’existir un reconeixent complet, i

per això necessitem una lectura de la

història amb ulls de dona, on es reconegui

el paper que hi tenim.

Crec que en aquests moments de retrocés

en drets, actes com aquest són més

necessaris que mai; els atacs contra les

dones com el de l’europarlamentari

polonès al mateix Parlament Europeu, o la

llei aprovada a Rússia sobre els

maltractaments contra les dones, o dades

com la de l’escletxa salarial que es manté al

nostre país, o la dificultat que tenim les

dones per arribar a ocupar llocs de direcció,
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Arts escèniques al CEP

rup infantil g

Activitats del
segon trimestre

Han passat les vacances de Nadal i quines

ganes de tornar-nos a veure! Després de pair

els torrons, els polvorons i les neules, ja toca

tornar a la muntanya...

La primera sortida d’aquest trimestre va ser la ruta de les

quatre coves del Figaró. Vam agafar el tren a les vuit

del matí i un cop allà, vam seguir l’itinerari que ens

mostrava el mapa tot parant a cada una de les coves,

algunes molt grans; fins i tot hi vam poder entrar!

Ens ho vam passar molt bé.

La següent sortida va ser al local del CEP. Allà vam

fer un taller d’arts escèniques, començant per jocs

teatrals. A continuació, ens vam dividir en tres

grups i organitzàrem un concurs de números

teatrals.

I llavors, va arribar la Setmana del Cigró! Això vol

dir que joves i algunes monitores vam estar

convivint durant una setmana al local

del CEP. Cada dia, les joves anaven a

l’institut i les “monis” cuinàvem,

netejàvem, organitzàvem el dia… A la

tarda estudiàvem i alguns vespres vam

fer activitats. L’última nit ens vam vestir

de gala i vam sortir a sopar fora! Va ser una

gran experiència que sens dubte volem

repetir l’any que ve.

El 18 de febrer vam anar a Vic per a fer un

joc que sempre fèiem a les colònies d’estiu: el

joc de l’intercanvi. El joc consisteix en què,

dividits en sis grups, marxem durant dues

hores per Vic (cada grup amb una “moni”)

intentant intercanviar un clip a la gent que passa

pel carrer. Així havíem de formar una cadena, el

que ens donaven per canviar el clip també ho

havíem de canviar i així successivament. Al final

del dia vam posar en comú tot allò que vam

aconseguir: vam obtenir des de menjar, (coques,

xurros, galetes…) un paquet de kleenex. fins i tot

un barret! El millor va ser el grup rosa, que va

Les 4 coves

Setmana del Cigró

Sortida a Vic

Troba
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rup infantilgText i Fotos: Pablo Rodríguez Regalado i Esplac

aconseguir una funda per al carnet de la FEEC per a

cadascun de nosaltres.

La quinzena següent teníem una ruta planificada que anava

del Figaró a Aiguafreda, però, a causa del mal temps, vam

haver-la d’anular. Aleshores vam anar a jugar al Parc de Can

Zam. Ens ho vam passar súper bé!

A l’última sortida del trimestre vam fer una trobada general

dels esplais del sector Barcelonès Nord. L’eix conductor de

la jornada girava al voltant del problema dels refugiats. Al

matí vam fer una gimcana i a la tarda vam gaudir d’un

espectacle a càrrec d’El País de Xauxa i vam berenar

xocolata amb pastissets!

I per acabar el trimestre hem marxat de colònies a Cal

Diable, situat al terme municipal de Pontons, a l’Alt

Penedès. Allà vam gaudir de la neu i vam haver de

cuidar un ou entre totes per tal que la maledicció del

diable no recaigués sobre nosaltres. Això va fer que

tornéssim amb la roba del revés! Sens dubte, ha estat un

trimestre bastant esplaier, però en el que queda de curs

no se’ns resistirà cap muntanya!

Per al tercer trimestre tenim programades diverses

excursions a la muntanya, inclosa la marxa de regularitat

del CEP i la tradicional pedalada a la platja per acabar el

curs. Tot plegat sense oblidar-nos de les colònies d’estiu,

quines ganes!.

Sortida a Can Zam

ada general del sector

Colònies Cal Diable



- 20 -

De ben segur, segons la meva

opinió, la desgràcia més

gran que pot tenir un ésser

humà és viure la mort d’un fill o filla.

Aquest gravíssim tràngol el varen

passar la Pilar Ballesteros i en

Joaquim Badosa -per a molts de

nosaltres la Pili i en Quim- amb

motiu de la mort del seu fill Jordi el

passat 5 de març, a l’edat de 53 anys,

i després d’unes setmanes de greu

malaltia.

Podríem assegurar, sense errar, que

en Jordi és l’únic soci del Centre que

ho ha estat des del dia del seu

naixement fins que ens ha deixat, ja

que la Pili i en Quim el van inscriure

el mateix dia de venir al món. Els seus

pares l’iniciaren a l’excursionisme

juntament amb la seva germana

Núria, i ho va practicar amb

escapades al Pirineu al llarg d’una

bona colla d’anys, amb ascensions al

Mont Perdut, Els Encantats i altres

cims força destacats.

Recordo que la Pili i en Quim varen

ser al Centre el que ara en diem

monitors, i alguns socis encara actius

-els que ara som a les dècades dels

seixanta i setanta d’anys- els agraïm

haver-nos plantat la llavor de

l’excursionisme, l’amor a la muntanya

i el respecte a la natura.

Serveixi aquesta recordança d’en

Jordi com a comiat de la gran família

que forma el Centre Excursionista, i

de manera molt especial de tots

aquells que vam tenir l’ocasió de

compartir amb ell sortides de

muntanya i esquiades..

En record d’en Jordi Badosa i Ballesteros
ida del CentreV

Adequació 
d’una sala 
de reunions

Tot i disposar d'un local
propi a vegades ens
queda petit, ja que són

diverses les seccions que hi fan
vida, i necessiten espai per a
les seves activitats i per desar-
hi el seu material. Per això s'ha
fet una inversió econòmica per
condicionar una sala de
reunions annexa a la
biblioteca, aprofitant un espai
que no s'utilitzava.  L'estança
és molt lluminosa i s'ha
aprofitat també per
incorporar-hi quatre grans
armaris per guardar el material
de les seccions.

Text: Ramon Jordan
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Assemblea del CEP i entrega 
de medalles als socis més veterans

ida del CentreV

Aspecte de l’assemblea del CEP

El dissabte 28 de gener va tenir lloc

l'Assemblea extraordinària del

CEP. La sessió va començar

puntualment, amb la sala ben plena de

socis i sòcies. La Rut Solés, com a

secretària de la Junta, va llegir els punts

de l'ordre del dia i va oferir l'acta de

l'assemblea anterior per a qui la volgués

llegir. En Ramón Jordan, com a tresorer,

va explicar la situació econòmica, en la

qual va recalcar que les quotes de socis

estan congelades des de fa anys; també va

esmentar la davallada d'aportacions per

subvencions donada la conjuntura

econòmica actual, tot i que l'entitat és

gairebé autosuficient en els ingressos. Va

destacar la davallada de la factura del

consum elèctric per la substitució de

bombetes convencionals a les de led, molt

més eficients. Tot i això, va recordar que

existeix una quota de soci extraordinària

pels socis que vulguin fer una aportació

complementària a fi d'ajudar l'entitat...

Seguidament l'Albert Noguera, com a

president, va oferir una visió de la situació

de l'entitat, en què va destacar que s'ha

arribat als 700 socis, i al dia de

pagaments. També va informar de

l'adequació d'un espai annex a la

biblioteca que servirà de sala de reunions

i magatzem.

A continuació, els diferents representants

de les seccions van anar explicant les

activitats realitzades i els projectes per a

l'any entrant. Al finalitzar l'acte es va

procedir a l'entrega de medalles als socis

amb una pertinença fidel a l'entitat

durant 25 anys.

Finalitzada l'Assemblea, es van compartir

xerrades a peu dret  amb

l'acompanyament de cava i pastes..

Els socis i sòcies del CEP 
que enguany compleixen 
els 25 anys d'antiguitat, són:
Laia Bermúdez Crespo, Joaquim Francès Berruezo, Pep

Garrido Gonzàlez, Yolanda Riera Fernàndez, Jordi

Bordanove Richart, Antonio Herranz  Rodríguez, Jorge

Moreno Garcia, Isard Sallent Cuadrado, Sebastià Sallent

Ribes, Leonor Cuadrado Cantador, Roger Sallent

Cuadrado, Pau Ginesta Aldana, Laia Muñoz Aldana,

Gabriel Flores Bachiller, Xavier Anton Riera, Alba

Navalon Riera, Guillem de Lorenzo Martínez, Laia

Antúnez Pla, Joan M. Llagostera Vilaró i Guillem Segura

Julián..

Text i foto: ANC
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iutatCel obertC

Seguint les iniciatives de

recuperar el conreu de la vinya

en indrets on hi havia estat

present al nostre entorn, va perviure a

la vall de Canyet, es va replantar a la

Vinya del Sabater a Torribera i ara li

toca als terrenys del monestir de Sant

Jeroni de la Murtra, on fa cinc-cents

anys els monjos ja hi feien vi. I alguns

encara recorden que fa uns 30 anys

compraven vi a granel als masovers del

monestir.

Els impulsors del projecte són la

cooperativa badalonina "La

Sargantana". Es començarà plantant

1000 ceps de malvasia blanca, amb

l'objectiu de fer un vi que estigui dins

de la denominació d'origen Alella. Més

endavant es plantarà també raïm pansa

blanca (que ja s'havia veremat a la

zona). Un altre projecte és reservar una

part del terreny per recuperar formes

de plantació antigues, com les que es

feien servir des de l'època romana, i

també cultivar de manera experimental

algunes varietats que s'han anat

deixant de banda, per veure com

resisteixen i com es desenvolupen.

Així es vol anar més enllà de la

producció ecològica de raïm per fer vi i

incloure en el projecte una part de

recuperació històrica del conreu de la

vinya, i també donar-hi un caire

experimental amb la recuperació de

varietats perdudes.

Aquesta iniciativa ajuda a recuperar la

diversitat paisatgística a la vall de

Betlem i serveix de tallafoc en cas

d'incendi forestal. Se suma a la

iniciativa de la recuperació dels horts

del Conreu Sereny, a tocar del monestir,

i que els dissabtes venen els seus

productes ecològics i de quilòmetre

cero al mercat Sagarra..

Vinya a Sant Jeroni el 1910 Foto: El Punt Avui

La vinya tornarà a Sant
Jeroni de la Murtra

Exposició
Centenari de
la Colmena

Text: ANC

Amb l'exposició al Museu Torre
Balldovina, titulada  “La
Colmena, 100 anys d'esport i

cultura”, han conclòs els actes
commemoratius del centenari d'aquesta
històrica entitat colomenca. Es tractava
de repassar la trajectòria de l'entitat,
amb els seus alts i baixos,
complementada amb molts documents i
fotografies de l'època i objectes
relacionats amb les seves activitats, com
programes de teatre, estendards de la
coral, instruments musicals, etc... Cal fer
esment que la Colmena, que va néixer
com a cooperativa de consum dels seus
associats, va esdevenir més tard una
entitat amb activitats culturals com la
coral i el teatre esmentats, i també de
caire esportiu com l'excursionisme,
l'atletisme, el billar, etc..., i va aixoplugar
al seu emblemàtic local de la Rambla a
d'altres clubs com la UDA Gramenet, el
Bàsquet Santa Coloma, el Club Atlètic o
el Club Ciclista Colomenc entre d'altres.
Cal destacar que, d'una escissió de la
secció excursionista de la Colmena va
néixer l'any 1946 el Centre Excursionista
Puigcastellar..

Text i foto: ANC

L’estandard original del grup
excursionista
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“Lluites compartides”
Una iniciativa
d’Òmnium
Cultural

Des d'Òmnium Cultural s'estan

desenvolupant un seguit

d'activitats per tot Catalunya,

sota el títol de “Lluites Compartides”, amb

l'objectiu de fer un reconeixement a totes

les persones que han contribuït a forjar el

nostre país durant la segona meitat del

segle passat.

En conseqüència, Santa Coloma de

Gramenet també hi participa, tot posant

en valor dues lluites que es van

desenvolupar durant els anys 70 del segle

XX: la lluita per l'ambulatori i la lluita per

l'escolarització. 

El Centre Excursionista Puigcastellar, un

dels actors locals d’aquella dura etapa del

final de la dictadura, es va oferir a

col·laborar en l'acte local. Amb aquest

objectiu, el passat 30 de març, al Centre

Cívic del Riu es va realitzar un acte obert

a la ciutat, amb la participació d'alguns

dels protagonistes d'aquelles lluites,

conduit pel periodista Joan Tudela, ex-

director de GRAMA, i a la taula de la lluita

per l’ambulatori: Carles Capdevila,

periodista i investigador; Salva Bolancer,

membre del Comitè i Rosa Domènech,

aleshores responsable de Càritas. A la

taula de l’escolarització: Perico Garcia, un

dels redactors del Pla Popular

d’Ensenyament; Remei Martínez,

presidenta de la primera APA i Àngel

Azpiroz, mestre.

En l’acte hi van col·laborar la FAVGRAM,

el CEP, Fòrum Grama i Canal 150

Es van passar unes entrevistes i imatges

de Gramenet TV i el Museu Torre

Balldovina..

Manifestació als anys 70, davant l’antic quarter de la Guardia Civil

Text: FLR

El cartell de Santa Coloma
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ardanesS Text: Joan Llagostera

Al ritme del grup Dominó
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Concert d’hivern

Amb la intenció d’eixamplar

l’àmbit de les clàssiques

programacions dels concerts

d’hivern, enguany, el 5 de febrer, vam

apostar per un espectacle diferent i

d’actualitat, obrint una finestra

internacional amb les veus d’un conjunt

de casa; així va ser com el grup Barcelona

Gospel Messengers ens va oferir al Teatre

Sagarra el seu muntatge “Go Higher!” La

Mercè Prat en va fer la presentació i el

nombrós públic que ocupava tota la sala,

amb molta presència de gent vinguda de

fora de Santa Coloma, en va sortir

satisfet. Si bé és cert que es va trobar a

faltar alguna peça en catalá, que hagués

arrodonit la festa, les interpretacions al

seu estil van resultar una bona mostra de

la modalitat “Gospel” i d’altres afins.

Malgrat la coincidència amb un

important partit del Barça, que ens va

restar més d’una taula, una cinquantena

llarga d’assistents ens vam reunir el 26

de febrer a Ca n’Armengol per fruir en

companyonia del menú preparat pel

Francesc i el seu equip, i bellugar

l’esquelet al ritme de les cançons del duet

Dominó que, com ja ens te acostumats,

van ser alegres i variades, acabant amb la

sardana de comiat i el “Cant dels adéus”,

que ens convoca de nou per a l’any que

ve. En la salutació de l’Asensi, com a

president, va “amenaçar” de celebrar

l’assemblea de les entitats dels propers

exercicis dins d’aquests dinars, perquè

està comprovat que reuneixen més

“quòrum” que les convocatòries

reglamentàries.

Dinar-ball

El grup de Barcelona Gospel Messengers Foto: Joan Yuste

Els Messengers i el públic Foto: Joan Yuste
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Foto: J. Llagostera

Curset 
de sardanes
Continuem amb el curset d’ensenyament

de sardanes cada dissabte al matí al local

del CEP, amb una notable presència

d’interessats, que n’aprenen i s’ho passen

molt bé amb les classes dels monitors de

la Colla Laietans.

El 5 de març tingué lloc a la plaça de la

Vila la ballada del Dia de la Dona, molt

concorreguda, amb un repertori format

per obres de gran qualitat, amb

referències femenines en el títol i una

composició de Montserrat Pujolar. Cal

destacar la presència de bon nombre de

“cursillistes” que amb els seus monitors

formaren una esplèndida rotllana..

Dia de la Dona

Poperes activitats
Abril:
dissabte 8: 6 de la tarda a la plaça Pau Casals
Col·laborem amb la Casa de Aragón en l’acte del “Vencimiento del Dragón”
en honor de Sant Jordi, on han tingut una destacada intervenció els
alumnes del curset de sardanes, juntament amb els components de la
Colla Laietans i altres balladors amics.

diumenge 23: 7 de la tarda a la plaça de la Vila
Audició de Sant Jordi amb la cobla Premià, entre llibres i roses.

Maig:
diumenge 7: sortida a l’Aplec de Lloret de Mar
amb dinar popular i visita a l’ermita de Santa Cristina.

dissabte 13: 12 del migdia a l’Auditori
Interessant acte de divulgació sobre “La cobla. Petita història i els seus
instruments” a càrrec de Josep Pascual, amb músics de l’ESMUC.

diumenge 28: el nostre 63è Aplec. Matí i tarda al parc d’Europa
amb les cobles Jovenívola de Sabadell, Bisbal Jove i Sabadell. Hi haurà els
habituals sortejos d’obsequis.

Juny:
diumenge 18: Font de l’Alzina, “Dia del Soci”
esmorzar i ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa.

Curset de sardanes al CEP Foto: J. Llagostera

Ballada del Dia de la Dona Foto: J. Llagostera
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Els Bruixots del Torrent, 
30 aniversari (1.987 - 2017)

Ala dècada dels 70/80 del segle

passat quasi cada any es feien

les “festes de l’arbre” als voltants

del Turó del Pollo, promogudes pel Dr.

Salvatella, juntament amb altres

persones i institucions, i naturalment el

CEP. Lamentablement, els resultats

d’aquestes plantades oferia resultats poc

positius. A això, s’ha d’afegir el gran

incendi de l’estiu del 1987, que gairebé va

destruir tota la vegetació de la zona.

Aquests fets, juntament amb la pressió

urbanística del moment, que volia

ampliar les construccions “ocupant”

també la muntanya, va fer que des del

CEP a través del Col·lectiu Ciutadà, es fes

un nou plantejament de com calia actuar

per reforestar amb èxit la muntanya i

aconseguir la seva protecció.

Moltes han estat les persones que al llarg

d’aquests anys han col·laborat en aquest

projecte. La implicació del Centre i el seus

socis ha estat també recolzada per veïns

del barri i altres col·lectius que, en

diferents moments han fet també seu el

projecte i entre tots hem aconseguit fer

realitat el que va ser el somni de molts,

però sobretot de dos membres del

Centre, als que hem de recordar i

homenatjar especialment:

El tan enyorat ALFONS MARTÍNEZ, un

autèntic home bo, impulsor de molts

projectes i creador d’equips,  als quals va

saber fer partícips de les seves il·lusions i

projectes. I en PEP PALACIO, que des del

primer moment ha fet seu el repte, i que

amb una gran constància, força i

voluntat, ha dedicat bona part de la seva

vida al Torrent de les Bruixes i a tota la

nostra muntanya.

Les tasques d’aquest grup varen

començar la tardor del 1987, per la qual

cosa volem reivindicar els 30 anys

d’activitat ininterrompuda fins aquest

2017. Efectivament, la primera actuació

va ser la recuperació de fonts i camins,

essent especialment important la font de

la Bóta, ja que per la seva alçada es podia

garantir la irrigació d’una gran àrea. La

recuperació de la font incloïa la

construcció de dipòsits d’obra per

acumulació d’aigua i un complex sistema

de canalització de l’aigua de rec per

garantir la supervivència dels arbres.

També es va actuar sobre la font del

Drapet i la deu del Juncà.  Aquestes

actuacions van anar paral·leles a la

recuperació i millora dels camins i

corriols de la zona. Els incendis que

sempre ha patit el territori, feien

imprescindible disposar d’accessos

ràpids, i per això es va demanar de

construir l’actual pista que ara dóna accés

i servei al Poblat Ibèric. El biòleg Martí

Boada, bon amic nostre, ha posat de

manifest en diverses ocasions,

l’admiració que sent per la nostra

activitat i pels magnífics resultats

aconseguits.

Text: Col·lectiu ciutadà

Cada any s’hi han fet plantacions per

repoblar la muntanya, feines de poda i

control de la gran massa combustible que

feia més greus els constants incendis.

De sempre, l’objectiu era millorar l’entorn

del Poblat, al qual està tan vinculat el

nostre Centre; avui podem dir amb orgull

que la seva situació actual es deu en gran

mesura a la vinculació i actuacions de

preservació que ha fet la nostra entitat. I

el mèrit més gran, es que tot això s’ha fet

des del voluntariat i amb pocs recursos.   

Amb els anys i l’esforç de moltes

persones, avui tenim una magnífica

realitat, amb centenars d’arbres plantats

de diverses espècies, recuperació de la

fauna, una munió de camins que

permeten un fàcil accés al Poblat Ibèric,

fonts recuperades, llocs de descans i

miradors sorprenents sobre la ciutat.

No podem acabar aquest escrit sense

agrair les actuacions de les institucions;

Diputació, Ajuntament, Museu i Parc de

la Serralada de Marina, que han millorat

els accessos i han fet diverses

instal·lacions complementàries, com

campanyes d’excavacions i tasques de

rehabilitació i consolidació del Poblat.

Malgrat tot, encara queda molta feina per

fer i per part nostra no defallirem, perquè

de tot això ens en considerem

directament impulsors..

Colector del Torrent de les Bruixes Foto: Albert Bellido
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POBLAT IBÈRIC

CONVENI: Segueix pendent de

formalitzar el conveni que ha de vetllar

pel futur del Poblat. L’INSTITUT

D’ESTUDIS CATALANS encara no ha

respost a la proposta presentada i el tema

ens preocupa i molt, perquè hi han

actuacions pendents que no poden

esperar.  

VIGILÀNCIA: S’apropa el venciment del

contracte subscrit per l’Ajuntament amb

l’empresa de vigilància, contracte que des

del primer moment vàrem denunciar  per

considerar que no era el més adequat, i

que malauradament el temps ha

confirmat. Esperem que amb la nova

contractació siguin escoltades les nostres

propostes.

MUR PERIMETRAL:  Com ja es va

informar, bona part del mur perimetral

del vessant Nord del Poblat es va

consolidar amb fons de la Generalitat.

Avui, el 30% que va a càrrec dels

pressupostos de l’Ajuntament, resta

pendent de consolidació, cosa que ens

preocupa pel greu perill d’esfondrament

que presenta.

FONT DEL DRAPET

En Toni, un bon veí del barri, ha fet una

increïble tasca de recuperació de la Font

del Drapet i el seus voltants. En primer

lloc ha recuperat la veta d’aigua i la font

torna a rajar.  L’Ajuntament ha fet les

anàlisis i és potable. També ha fet una

neteja a fons i una poda selectiva de la

part superior de la font, ha reconduït

l’aigua, perquè de nou els desmais tinguin

la humitat adequada, ja que estaven molt

tocats i ara sembla que es recuperen be.

Des d’aquí, el nostre agraïment al Toni i

un consell, aneu de passeig a veure la

feina feta.

Notícies del Poblat i el seu entorn
PODA I CONTROL VEGETACIÓ  
Aquest hivern hem centrat la nostra

tasca a les feines de poda i al control de

la vegetació que presenta més alt risc

d’incendi: argelagues, gatoses i

ginesteres.

Hem treballat bàsicament a les parts

baixes i més properes a la trama urbana,

lloc d’inici de la majoria dels incendis,

però també estem molt preocupats per la

gran densitat de vegetació que tenim a les

parts altes, especialment les que envolten

el Poblat i que en cas d’incendi, podria

tenir dramàtiques conseqüències. Estem

fent gestions per tal que els organismes

responsables actuïn al respecte.

CAMINS
Com sempre, anem fent el manteniment

de camins, entre els quals volem destacar

la recuperació total de l’antic camí de rec,

que estava en molt mal estat..

Text: Dolors Romero Labrada

Detalls de l’estat de la pared Nord del Poblat

Detalls de l’estat de la pared Nord del Poblat

Font del Drapet
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ula d’extensió universitària de la gent gran de santa Coloma de Grameneta

Programa “Intercanvi generacional”

concertistes i els seus professors davant

un públic d’avançada edat que els

escoltava amb atenció i aplaudia amb

entusiasme.

La tercera, va ser a la Biblioteca del

Singuerlín, on una representació de l’Aula

va assistir, com a oient, al III Congrés de

Ciència d’Educació Infantil i Primària. Els

Centres educatius presentaven treballs

realitzats per grups dels diferents

col·legis de Santa Coloma. Va resultar

molt interessant.

La quarta i última activitat va resultar la

més complexa en quant a la seva

coordinació. Els ponents, joves que ens

presentaven els seus treballs

d’investigació, que  els podria representar

una millora en la seva nota d’accés a la

Universitat. Novament va ser una

experiència extraordinària per la qualitat

i serietat dels treballs, tots magnífics. Es

van fer les presentacions a la Biblioteca

del Singuerlín, oberta a tots els alumnes,

professors i autoritats. Una

representació de la Junta del Aula hi va

ser convidada. S’havia pactat amb els

Instituts ponents escollir tres treballs

que en funció del contingut, l’edat i

facilitat de comunicació de les ponències,

resultessin interessants pels alumnes de

l’Aula. La nostra intenció era organitzar

una classe que impartirien els tres

ponents. Finalment es van escollir els

següents:

“La motivació a l’aula, la nostra
assignatura pendent”, per Miriam

Zapata Vilchez, de l’Institut Puig

Castellar

“Paper de la proteïna TASK 3 en la
depressió” per Lara Gutiérrez Vázquez,

de l’Institut Can Peixauet

“El règim nazi com a empresa”, per

Marc Vélez Alonso, de l’Institut Torrent

de les Bruixes

La classe es va impartir novament a la

Biblioteca del Singuerlín. Els nostres

alumnes van quedar meravellats, així

com els ponents. La qualitat dels treballs

i la càlida acollida va ajudar que fos una

magnífica classe.

CONCLUSIÓ

Aquesta iniciativa de l´Aula d’Extensió
Universitària de la Gent Gran de
Santa Coloma de Gramenet ha estat

molt ben valorada per l’Ajuntament de la

ciutat i pels responsables dels Centres

Educatius, l’AFOPA.

És probable que el projecte “Intercanvi

Generacional” serà presentat a la propera

Reunió anual d’Aules de Catalunya
com una iniciativa pionera. .

La junta de l’Aula

Entre les diverses activitats

portades a terme per aquesta Aula

durant el curs passat, aprofitant la

sinergia de SANTA COLOMA CIUTAT

UNIVERSITÀRIA, i en col·laboració de

l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de la

nostra ciutat i l’Agrupació d’Aules

Universitàries de Catalunya (AFOPA),

hem realitzat una interessant experiència

sota la denominació d’INTERCANVI

GENERACIONAL. Per a desenvolupar-la

hem mantingut reunions amb

Institucions, equips directius i alumnes.

OBJECTIU: Un millor coneixement de les

seves i nostres inquietuds, i una

transmissió de valors i experiències entre

dues generacions.

Fruit d’aquestes reunions es van realitzar

trobades, conferències i concerts entre

alumnes de l’Aula, persones amb un

important bagatge d’experiència i amb

una inquietud per a la formació

continuada, i nens/es de primària i joves

de la ciutat a punt de començar els estudis

de grau.

El primer contacte es va fer amb els

alumnes de l’escola Mercè Rodoreda, del

barri del Fondo, en motiu de la seva

Setmana Cultural. Donada la seva edat, de

quatre a set anys, va resultar molt

entranyable. En aquesta primera trobada

va cantar la Coral Jordi Antonín de l’Aula,

amb les nostres cançons, i ells van cantar

les seves. Es va produir un intercanvi de

preguntes interessantíssimes, i vàrem

esmorzar amb ells pa amb oli, xocolata i

refrescos. Ens van demanar de repetir

l’experiència el proper curs.

La segona trobada va tenir lloc al Museu

Torre Balldovina, on normalment

s’imparteixen les nostres classes, amb un

ple total, on alumnes de l´Escola

Municipal de Música Can Roig i Torres ens

van oferir un preciós concert de corda. Va

destacar la serietat i el saber estar dels

Els premiats, amb representants de l’Aula dela Gent Gran
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Aula camina
Serra de Marina

Em dic Isabel i m’agrada molt el
senderisme.

El dia 28 de febrer vaig quedar amb un
grup de senderistes de la gent gran,
recomanada pel meu amic Francisco
Guerrero, que és un habitual de les
sortides del grup, però aquell dia no hi va
poder anar, així que em vaig presentar al
lloc i hora indicats i vaig demanar per
l’Antonio, que era l’únic del que en sabia
el nom. Em presento i quedo admirada
per l’acolliment que rebo, per la jovialitat
i l’aspecte jove que els veig.
Iniciem la ruta: una circular de 12
quilòmetres per la Serra de Marina. Com
més camino amb ells més admirada quedo
de la unió i la companyonia, de la forma
física que tenen i de l’acolliment. Arribat
el moment de reposar forces compartim
esmorzar i un vi ben bo que porta
l’Antonio a la motxilla per compartir amb
el grup.
L’experiència no pot ser millor. Des d’aquí
vull expressar tot el meu agraïment per la

Text:Isabel Garcia

calidesa humana que han demostrat i pel
respecte que tenen per la natura.
Quan m’acomiado sento una immensa
gratitud envers tots ells per permetre’m
aquesta meravellosa experiència. Espero
poder compartir més vivències amb ells.

Mil gràcies, Antonio, per tot el que fas pel
grup. I també per a tots els que fan
possible que aquestes agradables
jornades es puguin dur a terme.
Abraçades per a tots vosaltres, gent
meravellosa!.

Teatre llegit 
de l’aula de la 
gent gran

Hem començat l’any 2017 amb

la lectura de la comèdia

d’Eduard Coca “Gent d’ara”,

que tracta de l’enfrontament de

generacions i gènere en la societat

catalana de principis del segle XX i que,

sense gaire esforç, es pot constatar que

en alguns aspectes és encara vigent a

principis del XXI.

El 6 d’abril haurem representat una de les

obres de més èxit llegida als inicis de la

nostra activitat, ara ja fa més de 8 anys,

amb un nou repartiment a causa dels

canvis que el temps ha portat al grup; es

tracta de “Montserrat, Marta i Maria” de

Josefina Altés.

Tenim previst presentar el 25 de maig “El

sopar dels idiotes” de Francis Weber i el

dia del final de curs complementar el

concert de la Coral Jordi Antonín amb un

text propi de les dates d’entrada a l’estiu.

Recordem que estem oberts a la

incorporació de nous lectors/lectores, de

manera que puguem tenir més

possibilitats a l’hora d’escollir obres, ja

que ara ens trobem una mica limitats pel

nombre i el sexe dels personatges.

Text:Joan Llagostera

Foto: Antonio Enrique

Els autors de la “Gent d’ara” Foto: Marga Vallverdú
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Visita al campus universitari Mar
observació que tenen aparells molt més
sofisticats que no tindrien si cada un dels
8 grups hagués de tenir els seus propis.
La visita es va acabar amb un recorregut
pels edificis: vam veure les aules,
preparades per endollar els portàtils, les
sales de pràctiques, els departaments de

recerca i els espais exteriors, exemple
d’unes modernes instal·lacions.
Veient l’hora que era, vam optar per
dinar a un restaurant de la zona i anar
fins la vora del mar per endur-nos una
imatge fabulosa del paisatge barceloní..

Ens vam reunir 5 persones per fer la
visita i allà ens van acollir en una
sala de la facultat que

comparteixen totes les instal·lacions per
a certs esdeveniments. Després de la
presentació ens varen passar un vídeo
explicatiu del funcionament del complex.
El complex consta de 3 edificis, cada un
amb una funció específica, però que estan
comunicats entre sí. 
El primer és l’edifici Doctor Aiguadé i acull
la facultat de Ciències de la Salut i de la
Vida. El segon és el Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona (PRBB),  una
iniciativa de la Generalitat, l’Ajuntament
de Barcelona i la Universitat Pompeu
Fabra, que acull el Departament de
Ciències experimentals i de la Salut de la
UPF i altres centres de recerca biomèdica
vinculats a la UPF. El tercer és l’Hospital
del Mar.
El fet d’estar comunicats entre ells permet
la col·laboració de tots els membres
implicats, especialment els alumnes de la
facultat, que fàcilment poden accedir als
programes de recerca que es porten a
terme, fer pràctiques amb malalts i tornar
a les classes o la biblioteca per seguir el
seu currículum, que és molt obert i
innovador, cosa que fa que els alumnes
que surten siguin dels millors preparats
de cara al seu futur professional.
Una de les coses que es contemplen és la
participació en activitats esportives,
també útils a l’hora de les relacions entre
investigadors, metges, professors i
alumnes. De fet, de les trobades a la platja
han sortit alguns programes de recerca
prou interessants.
Els recursos del PRBB són en part públics
i en part del lloguer dels espais. Els
programes d’investigació són d’àmbit
internacional i tenen el seu pressupost
particular. Cal remarcar que diversos
estudis surten de la Marató de TV3.
El fet de compartir espais optimitza els
recursos: disposen de centres d’anàlisis i

Text i fotos: Gemma Santanaría
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Sortida a la Colònia Güell
Un gran encert de l’Aula itinerant,

la sortida del passat dia 21 a la

Colònia Güell! Va ser un

complement important de la classe del

passat dia 1 de març sobre “ELS CLIENTS

DEL MODERNISME”, del Professor

Jaume Crosses. Vam ser-hi 40 alumnes. El

dinar de germanor, al restaurant Els

Lledoners de Vallirana. El dia era grisós i

fred, però amb bon ànim vam emprendre

el curt viatge amb autocar. Tot va estar

molt ben organitzat. Particularment jo

tenia un interès especial en aquesta

sortida, no tant per les obres modernistes

o els arquitectes de la Colònia, sinó

fonamentalment per conèixer la història

d’una de les famílies de la burgesia

catalana que amb la seva fortuna l’havien

fet possible; en concret, la família Güell.

La primera conclusió a la que vaig arribar

és que aquesta Colònia, per les seves

dimensions, era configurada com una vila.

Disposava de tots els serveis: església,

cooperativa de consum, escola, assistència

mèdica, etc. Teòricament, això no estava

malament, però el gran beneficiari de tot

sempre era l’amo. Es tractava de mantenir

un “benestar social” sempre en benefici

del mateix. Ens va atendre un guia

eficient, professional i coneixedor a fons

de la Colònia i els seus orígens.

Em va cridar l’atenció el prototip de

treballador de la colònia, principalment de

nens i dones. En aquella època els seus

sous eren extraordinàriament més baixos

que els dels homes i presentaven un índex

de problemàtica social inferior. Vaig

entendre que el tracte que rebien els

treballadors per part de l’amo era pur

caciquisme, de semi esclavatge i injustícia

social.

Em vaig interessar per l’origen de la

fortuna dels Güell, que la van amassar a

les Antilles, especialment a Cuba i Puerto

Text i fotos: Manel Garrido

Rico.

Van emparentar amb la família d’Antonio

López y López (Marqués de Comillas),

armador, banquer... i moltes coses més.

Segons diuen transportant mà d’obra

“barata” de països africans. Aprofitava la

tornada dels vaixells amb productes

antillans com tabac, cotó i d’altres,

fabricats i cultivats per la família Güell.

El negoci era rodó. Tot quedava a casa.

Avui, dels Güell a Catalunya  sols hi viu

un dels néts. A l’emparentar amb el

Marquès de Comillas es van traslladar

amb la seva fortuna a Madrid, on el títol

de Marquès tirava molt.

Tota aquesta injustícia social continua

avui en dia. Els “Güells” del segle XXI fan

las seves grans fortunes (llista FORBES)

a base de mà d’obra barata d’homes i

dones que es deixen la pell treballant. Per

ser honest amb algunes excepcions. Ha

canviat el color de la pell del treballador,

però l’explotació i injustícia social

continuen. Es la meva opinió.

Detall del sostre interior de la capella

El grup, a l’atri de la capella d’en Gaudí
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Fa uns mesos vaig conèixer l’existència
d’aquesta nova verdura de la família de
les crucíferes. Aquesta planta,
anomenada bimi al nostre país, es coneix
a Europa amb el nom de broccolini, i va
sorgir com un creuament natural de dues
crucíferes, el bròquil i la col xinesa.

He trobat estudis científics que avalen les
propietats nutritives del bimi;
comparant el bròquil normal amb el bimi
es confirmen els alts índex de vitamines
i nutrients que té aquesta varietat. La
majoria d’aquests estudis demostren el
seu potencial anticancerígen. Té
quantitats importants de proteïna, fibra
dietètica, minerals, vitamines C, B6 i E, i

bioactius com l’àcid fòlic, glucosinolats i
carotenoides. Altres assajos  diuen que
ajuda a prevenir malalties cardiovasculars
i la formació de cataractes. Té compostos
antiinflamatoris i antioxidants. Aquests,
són més fàcils d’absorbir per l’ésser humà
que els del bròquil i la coliflor.

El bimi té un avantatge en la seva
conservació, ja que aguanta més temps
sense fer-se malbé. Té un sabor dolç i
suau, amb una tija similar a un espàrrec,
com un bròquil més estilitzat i allargat.
Les floretes de la part superior tenen un
major contingut de fibra, proteïna i
minerals que el bròquil conegut, ja que té
més calci, magnesi, ferro, manganès,

coure i zenc. També té més glocosinolats
naturals, que li aporten les propietats
anticancerígenes. També conté un àcid
gras essencial omega 3, l’àcid fòlic  i a-
linoleic. El bimi es pot cuinar a la planxa,
al vapor i fins i tot es pot menjar cru o bé
cuinat com una verdura.

Animeu-vos a tastar-lo, a mi em va
agradar..

La llúdriga és un mamífer carnívor

mustèlid que presenta una forma

corporal allargassada i hidrodinàmica que

li facilita els moviments a l’aigua. Altres

adaptacions al medi aquàtic són les

membranes entre els dits, que li

serveixen per impulsar-se, la cua de base

ampla que li serveix de timó, o les orelles

petites i les fosses nasals que poden

tancar-se quan l’animal se submergeix. El

pelatge del dors és marró i el ventre és

blanc grisós.  És una espècie solitària,

llevat de l’època d’aparellament. Tenen de

dues a tres cries. La llúdriga te una dieta

que es fonamenta bàsicament en els

peixos, tot i que també pot capturar serps

d’aigua, granotes i crancs, en especial el

cranc americà, una espècie invasora molt

abundant ja als nostres rius.

La llúdriga va patir

un procés de

declivi a Catalunya

durant la segona

meitat del segle

XX a causa de la

contaminació dels

rius, la desaparició

de les seves preses,

la degradació de

les riberes i la

persecució directa a la qual se la sotmeté.

A la conca del Besòs la llúdriga s’extingí

durant els anys trenta del segle passat.

Afortunadament i des de fa pocs anys se

n'han tornat a trobar rastres a les vores

del riu Congost, afluent del Besòs. Qui

sap si s'aventurarà a colonitzar el curs

baix. Això ens indicaria que l’estat

ecològic de la conca millora lentament i

hem d’esperar que aviat puguem celebrar

el retorn de la llúdriga als nostres rius,

com de fet ja està succeint en altres

conques catalanes. La llúdriga és una

espècie protegida per la legislació

catalana..

lora i faunaf

Llúdriga, llúdria
Nom científic: Lutra lutra. 
Família: mustèl·lids
Castellà: nutria    

Text: Pepi  

El bimi
La verdura que arriba 
per conquerir el mercat

Text: ANC 
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Comença el judici del cas Pretòria. N’ hi

haurà per mesos. Després dels

macrojudicis que han acabat, els que

estan en curs i els que encara no han

començat, aquest cas es veu com a petit,

però no sé per què a través de la pantalla

de la tele t’arriba la flaire de la foguera

feta amb l’arbre caigut. No és per

defensar ningú, evidentment, i més des de

la més absoluta ignorància sobre el

“tema”, només és tornar a constatar les

diferències d’enfocament entre casos,

incloent-hi els mitjans de comunicació.

En un dels telenotícies catalans, en

informar sobre el Pretòria passen imatges

dels Cúbics de Santa Coloma qualificant-

los de moles de ciment edificades en

l’època de l’exalcalde, etc. Posats a

comparar, no són moles de ciment les del

Fòrum? Algú ha sentit qualificar de moles

de ciment els enormes edificis de la Plaça

Europa de l’Hospitalet? Són producte

d’una època, d’un model i d’uns alcaldes

que construïen més alt i més gros que els

anteriors per allò de la ciutat compacta

que deien. Una altra cosa és si va haver-

hi actuacions il·legals en els imputats pel

Pretòria, que ja es veurà. Sigui quin sigui

el resultat, el que restarà és la

desmoralització que tot plegat produeix.

De l’ambient que envoltava la Plaça de la

Vila aquell tristíssim dia en què Santa

Coloma va acaparar els noticiaris, més

enllà de la cridòria i dels xoriços penjant

d’un pal, em queden les amargues

llàgrimes d’una coneguda, mestra

d’escola que, després de plegar, va anar a

veure el que ella no volia creure. Una

militant  de “la puta base” que es deia

abans, sense res d’ofensiu en l’expressió,

sinó com a sinònim d’honradesa i lleialtat

a unes idees sense més ambicions; una

manera de dir les coses molt abans que tot

fos “de puta mare”.

Trobada al col·legi Rosselló-Pòrcel per

commemorar els 30 anys de la immersió

lingüística. L’escola tindrà sempre l’aire

bauhaus de la fàbrica que havia estat,

l’antiga Casadesport que va fer història.

Repàs de fites aconseguides amb molt

d’esforç, i vivències de pares, mestres i

alumnes, i de coordinadors que des de

l’Òmnium primer i des de la Generalitat

després posaren coordinació i mitjans.

Entre records amables, un xic de nostàlgia

i el crit d’alerta que no es facin passos

enrere, surten a la llum algunes velles

ferides. Eren temps molt difícils que els

“revivals” de la transició han dulcificat

en excés; res no ha estat gratuït. A Santa

Coloma, per raons no sé si sociològiques,

econòmiques o ideològiques no quallà

una escola activa catalana com les de

Badalona. Anys després, barris

d’immigració massiva, amb pares molt

poc escolaritzats i castellanoparlants, s’hi

abocaven de ple a una escola on

s’ensenyava en català. Repassant escrits

dels inicis de l’ensenyament del català a

Santa Coloma, des del curs 72-73 en què

s’inicià, fins al curs 75-76 en què es

“tolerà”, s’arriba a gairebé 1500 alumnes

els que rebien algunes hores de llengua

catalana a la setmana, amb un professorat

pagat per Òmnium Cultural, cada cop més

format i professionalitzat però amb unes

circumstàncies laborals precàries. El 1983

començà el fet històric de l’ensenyament

en català a Santa Coloma, per la

implicació de mestres i la demanda de

pares d’una escola catalana i de qualitat,

i el compromís d’un govern de la

Generalitat que ho veia claríssim.

Els anys 60, el novel·lista i editor Joan

Sales, autor d’Incerta glòria, escrivia a

Mercè Rodoreda, exiliada a Suïssa: “Avui

a Catalunya no hi ha més de 5000 famílies

que puguin llegir en català.” Preguntes de

resposta bastant òbvia: Què hauria passat

sense la immersió a llocs com Santa

Coloma? Si no s’hagués fet, seria factible

avui dia?

Gran celebració de la fundació de la

parròquia de Sant Joan Baptista al Fondo.

Reunió de feligresos de molt variats

orígens com és la gent del barri avui dia,

i trobada de feligresos antics, de quan el

barri s’estava començant a poblar

massivament i perdia a tota velocitat

l’aire entre rural i de territori de confins

llunyans deixats de la mà de déu, per

tornar-se suburbi.

Missa presidida pel bisbe de Barcelona i

concelebrada pels capellans colomencs.

Castellers, sevillanes i moltes activitats al

llarg d’un mes de celebració. Fet que no

sé si ha passat inadvertit als mitjans, cada

cop més allunyats del reportatge de carrer,

pura vida i pur termòmetre de la nostra

societat.  “50 años de parroquia, como
faro que ilumina las conciencias y la fe”,
diu la pancarta instal·lada a la façana del

temple.“No somos máquinas ni bestias de
carga sinó personas humanas e hijos de
Dios” deien els rètols de la JOC en les

reunions dels joves en els 60 i 70.

Diferents èpoques, diferents veïns amb

unes mateixes necessitats i aspiracions:

feina, habitatge, sanitat, escola i un futur

per als seus fills. Fa 50 anys, èpoques de

moltes mancances i lluites per aconseguir

coses bàsiques. Ara, època de grans

dificultats per aconseguir i no perdre

coses bàsiques també. 

Aquelles parròquies, fars en la foscor, i

aquells capellans coratjosos, contribuïren

de manera fonamental a fer barri, a unir i

cohesionar molta gent dispersa, i a formar

molts joves. Canviar el món, canviar la

societat i canviar l’Església eren les

aspiracions sentides. El perfil de moltes

d’aquelles parròquies ha canviat, com ha

canviat el perfil humà dels barris. Hi ha

qui les troba conservadores, hi ha qui

valora la gran tasca social, espiritual i

d’acolliment que s’hi fa.  Ahir com avui

són llocs de trobada i un aixopluc sense

el qual la vida seria més inhòspita..

iradorm Agustina Rico

Pretòria 30 anys de la
immersió lingüística

50 anys de la
parròquia del Fondo
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gendaa
La foto retrobada

Web del CEP:
www.puigcastellar.cat

Gener              15’3º dia 31         0’1º dia 18                                       º

Febrer               20º dia 23          4’9º dia 19                                       º

Març                23’5º dia 5           6’6º dia 5                                        º

                            Dies de pluja                Total litres

Gener                            5                         42’1 litres

Febrer                           4                         24’2 litres

Març                             3                        100’9 litres

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

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Primer Trimestre 2017

     Màxima            Mínima                    Mitjanes
màximes 12’1º

mínimes 6’1º

màximes 15’9º

mínimes 9’12º

màximes 20’5º

mínimes  10’0º

Total dies pluja: 12
Total trimestre: 167’2 l.

CARAMELLES 1951 

Foto feta al carrer del Padró, aleshores “27 de Enero”. La Colla de
cantaires de Caramelles, formada per la mainada de catequesi
parroquial i dirigida per Pere Roig, pagès que fundà també la colla
de bastoners. Cantaven pels carrers i plaça de la Vila, per Can Zam,
Torribera, la torre Pallaresa... Rebien llaminadures i diners per fer
una sortida amb dinar amb els pares i el rector, a Vallromanes, al
Figaró... tota una festassa pels nens i nenes! Alguns us hi podreu
reconèixer...

PROPERES ACTIVITATS

ABRIL
Dissabte 22:      Cantada de Caramelles pels
carrers i mercats de la ciutat. Organitza Orfeó
Tanit.
Diumenge 23:   Patronat i Amics de la Sardana:
Audició de Sant Jordi, amb la Cobla Premià.
Plaça de la Vila.
Dimarts 25: Xerrada i passi documental
“Santuaris de l’antifranquisme”, amb Llúcia
Oliva, directora.
Dissabte 29: Secció de Cultura: Sortida a
Mataró. Visita guiada: ruta modernista i conjunt
arquitectònic dels Dolors i Basílica de Santa
Maria.

MAIG
Diumenge 7:     - 39ª Marxa de regularitat del
CEP. Organitza Grup de Senders.
- Patronat i Amics de la Sardana: Sortida a
l’Aplec de Lloret de Mar. Dinar popular i visita a
l’ermita de Santa Cristina.
Dissabte 13: Patronat i Amics de la Sardana:
Acte a l’Auditori de Can Roig i Torres. “La Cobla.
Petita història i els seus instruments”, a
càrrec de Josep Pascual i músics de l’ESMUC.
Diumenge 14: Plaça de la Vila. Participació en
la XXI Diada d’Ensenyament Públic. Organitza
Casal del Mestre.
Dissabte 20: Secció de Cultura: Sortida al
Pla de l’Estany i Porqueres. Visita al “Jardí
eròtic” de Can Ginebreda.
Diumenge 21:  Orfeó Tanit: Concert “Requiem”
de W.A. Mozart, a l’església de Sant Andreu del
Palomar.
Dijous 25:         Aula de la Gent Gran:  Teatre
llegit, amb “El sopar dels idiotes”, de Francis
Weber
Diumenge 28: Patronat i Amics de la Sardana:
63è Aplec de la Sardana al Parc d’Europa, amb
les Cobles “Jovenívola de Sabadell”, “Bisbal
jove” i “Sabadell”

JUNY
Dissabte 3:        Orfeó Tanit: Concert “Cançons
del Nord” de Josep Pascual, a l’Auditori de Can
Roig i Torres.
Diumenge 4: Secció de Cultura: Visita
matinal guiada a les Vinyes d’en Sabaté.
Divendres 9:    Orfeó Tanit: Concert conjunt
amb les corals “Madrigalistes” i “Núria“, a
Barcelona.
Dissabte 17:    Orfeó Tanit: Concert “Requiem”
de W.A. Mozart, a l’ Auditori de Can Roig i Torres.
Diumenge 18: Patronat i Amics de la Sardana:
Dia del Soci. Esmorzar i audició amb la Cobla
Ciutat de Terrassa. Font de l’Alzina.

EN PREPARACIÓ:
Secció de Cultura: Visita matinal guiada als
horts de Sant Jeroni de la Murtra.
Sortida a la Vall d’en Bas (La Garrotxa) i
passejada amb el “trico-trico”.

abril ‐ juliol 2017






