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Foto: Àlex Iranzo

e ditorial
Situació anormal a Catalunya
Vivim moments inquietants i convulsos, amb consellers i líders
d’associacions socials i cíviques a la presó, dels quals ara en jutgen llurs
responsabilitats polítiques pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
S’ha instaurat una mena de Causa General, i el país no viu una vida política
normalitzada. Tornem a estar en un atzucac, i la democràcia no és un
formalisme legal retorçat a conveniència. La reacció popular és
contundent i exemplarment cívica.
Aquest mes de febrer, el Vicepresident del Parlament de Catalunya, Josep
Costa, ha fet una xerrada al CEP amb el tema “On som, on anem’, on va
afirmar que “per la força, per la imposició, no es podrà fer callar la veu d’un
poble pacífic, una societat que no està disposada a renunciar ni al seu
autogovern ni a votar el seu futur”. Va recalcar que “només el diàleg, el civisme
i la democràcia seran les eines per superar aquest moment”

Els reptes del CEP pel 2019
La nostra entitat va realitzar, com cada any a finals de gener, l’Assemblea
anual de socis, on es va parlar i debatre la situació econòmica de l’entitat,
amb despeses que s’incrementen i uns costos de manteniment del local
en alça. En aquest sentit s’indagaran diversos aspectes de contenció de la
despesa i de fórmules que possibilitin l’obtenció d’ingressos. La vitalitat
de les diverses seccions és també un aspecte prioritari.... I un recordatori:
que d’aquí a dos anys el CEP celebrarà els 75 anys de la seva fundació i cal
anar preparant-ne la celebració.
A nivell de ciutat seguirem implicats en les noves intervencions al Poblat
Ibèric i els seus entorns, on cal destacar la reforma que s’ha realitzat al
planell de les Alzines, amb la substitució dels bancs i la millora de
l’accessibilitat al jaciment amb l’arranjament del camí. A més, es continua
amb la necessària consolidació dels murs del poblat, per evitar-ne
l’esfondrament.
També restarem atents a projectes de ciutat, com la continuació del Parc
de Can Zam (després de més de 40 anys de reivindicació!), o el
desenvolupament del projecte del PERI de Ciutat Vella, així com els que
afecten a la nostra muntanya, com la destructora plaga de l’escarabat
Tomicus, que aniquila les nostres pinedes i on cal una intervenció urgent.
Una notícia que s’assegurarà al llarg del 2019 serà la de la paralització de
la MAT, amb la qual s’hauria trinxat la nostra muntanya.
Cal remarcar a la nostra agenda personal, que a la primavera tenim
eleccions municipals, on elegirem el consistori que ens governarà durant
els propers quatre anys.
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m untanya

Abella de la Conca i
el Tossal de Gallinova
Serra de Monteguida i Serra de Carreu
Text: Jordi Pedrol

El grup d’excursionistes

A

la comarca del Pallars Jussà, al
SO de la Serra de Boumort a
l’extrem occidental de la Serra de
Carreu i al NE d’Isona, es troba un indret
sorprenent: El poble d’Abella de la Conca
i les seves muntanyes. La ruta d’aquest
diumenge 3 de febrer transcorre per un
terreny agrest i salvatge, de gran bellesa,
on assolirem la Roca de Monteguida i el
Tossal de Gallinova (1687 m) situat a
l’extrem occidental de la serra de Carreu.
Amb un dia molt fred, fem parada a
Artesa de Segre, a un forn on hi haurà
peticions per tornar-hi a parar de
tornada, de bones com són les seves
coques.
El poblet és tan petit que cal aparcar
abans d’entrar-hi. La seva font, que
sempre raja, està mig gelada. Fa fred, tot
i el sol, però el vent ens amenaça. Potser
no podrem fer el cim del Gallinova!
Anem cap a la preciosa església romànica
de Sant Esteve, a la part alta del poble, i
un cop feta la foto de sortida, els 13
excursionistes iniciem la pujada, no apta

Foto: Jordi Martin

pels qui no agradi de caminar fora de
sendes
fressades;
agafem
cota
ràpidament per sendes esborrades per la
vegetació, on l’habilitat d’orientar-se ens
posa a prova. Passem per la Colllada de
Magaró, el Coll de Juvell i el Coll de
Perdiu. A la nostra esquerra, les
impressionants crestes del Serrat
d’Ordins i a la dreta unes imponents

La Serra de Carreu
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parets calcàries, ah! i per sobre nostre els
voltors, curiosos de veure gent per
aquests indrets solitaris. La ruta cada cop
costa més de seguir per la vegetació, que
toca una mica la pera... tot i dur
pantalons llargs acabaré amb les cames
plenes d’esgarrinxades! Els braços se
salven gràcies a les quatre capes que
porto...

Foto: Rolando Aguilar

m untanya

La Roca de Monteguida

Passades dues hores hem caminat pocs
kms, però hem pujat bastant, i arribem a
la carena del Serrat de Virolla i la cresta de
Monteguida, on rebem una molt
agradable bufetada visual. Foto de grup
obligada i seguim carena amunt. A partir
d’aquí la ruta ens costa menys, sense
tanta vegetació, però.. cada cop trobem
més neu, un altre element que afegeix
emoció a la ruta. Passem un petit canal
per superar una muralla de 20 metres
d’alçada i assolim el primer cim, la Roca
de Monteguida (1551m). Una altra foto
de grup! Podem estar contents, per que de
moment, el vent es suporta bé. Per cert,
uauu quina passada de vistes! Continuem,
vigilant de no ficar el peu als forats
càrstics sota la neu i arribem al Pas del
Manjo, on, sorpresa! és cara nord i està
força nevat. És l’únic pas per baixar a la
collada i la neu ho dificulta una mica, però
ho superem.
A la collada del Trumfo, ja portem casi 4
hores, i com sembla que al cim farà encara
més vent, cinc decidim no pujar, mentre

Foto: Rolando Aguilar

la resta decideix provar-ho i superant la
tanca metàl·lica, el fort vent i la neu de la
carena, ho aconsegueix!. Foto, i ràpid cap
avall.
Els cinc baixem per un camí més llarg i
dues hores més tard arribem al cotxe i
decidim visitar el “Forat de l’Abella”
mentre esperem els “alpinistes”. El

Dalt del Serrat de Virolla
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“Forat” està situat sota el poble, un petit
congost que es pot creuar a peu quan no
porta molta aigua, sent el desguàs de la
conca formada al sud de la serra de
Carreu. Mentre fèiem la visita, els altres
havien arribat i tots plegats ens retrobem
al bar d’Isona.

Foto: Manuel Caballero

m untanya

Pic de Pedrons
Toni Gómez
Encarant Pedrons

T

orna a costar trobar destinació
nival per a la primera sortida de
l’any de la Secció de Muntanya.
Fa molts dies que no neva i la poca neu
que ha caigut s’ha fos ràpidament;
almenys la que tenim a prop per fer una
matinal.
Al final, hem anat a segur; hem buscat
algun pic assequible a prop del Col de
Puymorens, que aquí és rar que no hi hagi
neu. L’escollit ha estat el Pic de Pedrons
(2.715 m), i tot i que la previsió
meteorològica no és gaire favorable,
confiem en trobar les hores suficients per
poder estirar les cames.
Sortim de Santa Coloma plovent a bots i
barrals, però un cop a la Cerdanya
espantem la pluja i ens dirigim pel Col de
Puymorens fins gairebé la frontera amb
Andorra, on aparquem els cotxes.
Ens posem a caminar, seguint una lleu
traça que remunta el Bac d’en Morer. El
cel està ennuvolat, però de moment són
núvols alts. Fins que no assolim la carena
no divisem el nostre objectiu, amb un
bon núvol retingut dalt del cim. Confiem
que s’esvaeixi i continuem pujant, a ritme
mig i constant.

Foto: Aristides Pujalte

Assolits els 2.300 m. els núvols creixen i
ens envolten. Hi ha moments que no es
veu més enllà de cinc metres. Ens
agrupem i decidim continuar, esperant
que s’obri el dia. A estones és així, i de
sobte apareix al costat nostre la vista del
Pas de la Casa, però de seguida es torna a
tapar i ens tornem a trobar dins la boira.
Ja portem tres hores d’ascensió i el temps
no millora. Estem a només 100 metres
del cim, però ens espera el tram més dur,
i una cresta que, amb visibilitat, no té cap
complicació, però en aquestes condicions

El grup, dins la boira
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ens pot donar un ensurt.
Decidim que fins aquí hem arribat.
Tampoc gaudiríem de l’espectacle visual
que ens ofereix aquest cim en condicions
normals, així que ja tornarem un altre
dia.
En poc més d’una hora tornem a ser als
cotxes. Recollir i cap a Puigcerdà, on la
Marta i el Javi ens han aconseguit taula
a un restaurant del centre, on mengen
d’allò més bé. No només de muntanya
viu l’home...

Foto: Marta Hernández

m untanya

“Vinga va que encara queda!” Menció especial del CEP

Foto: Aristides Pujalte

Concurs de fotografia
de muntanya i natura

Text: Ramon Jordan

L

a nova etapa del Concurs de fotografia de muntanya i
natura, que varen iniciar la Marta, Montse, Maria Jesús
i Isabel amb un admirable entusiasme i dedicació, ha
merescut l’aplaudiment de la Junta Directiva. Després d’haver
finalitzat dues dècades del concurs fotogràfic en memòria del
nostre benvolgut Pere Alsina, per al qual es va crear aquell
concurs bianual, elles, amb la seva afició a la fotografia ens han
fet fruir d’aquesta nova etapa.
L’exposició de les obres presentades, acuradament col·locades,
van cobrir de colors les parets de la nostra sala gran. La qualitat
de les fotografies dona fe de l’alt nivell dels participants en els
temes de muntanya i natura, i ha permès donar el nom
d’internacional al concurs, tota vegada que ens han arribat
fotografies del país andorrà. Destaquem els premis concedits pel
jurat a les obres següents:
1er. premi: “Torb”, d’Àlex Iranzo
2n. premi: “Esfinge”, d’Antonio Sáez
3er. premi: “Cíclope”, de Francisco Justicia
Menció especial del CEP: “Vinga va, que encara queda!”
d’Arístides Pujalte
Esperem que les entusiastes creadores d’aquesta nova etapa del
concurs del CEP puguin continuar aquesta tasca en futures
edicions, per oferir-les als socis de la nostra entitat,
simpatitzants, i a tots aquells que hi vulguin participar.
També volem manifestar el nostre agraïment a les empreses i
entitats que han patrocinat aquest concurs, per les seves
aportacions. Són:

“Cíclope” 3er Premi

“Esfinge” 2n Premi

JOM BIG-WALL Esports a l’aire lliure
ASSOCIACIÓ DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (ACI-SCG)
DUET SPORTS Can Zam. Gimnàs municipal
AGRUPACIÓ COLOMENCA D’AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA (ACAF)

-7-

Foto: Francisco Justicia

Foto: Antonio Sáez

m untanya

Monogràfic d’inicició
a la Muntanya Hivernal

Fent cates a la neu

Foto: Jordi Martín

E

l Monogràfic d’Iniciació a la
Muntanya Hivernal d’enguany
es celebrarà del 26 de març al 2
d’abril.
Es tracta d’una activitat organitzada pel
Centre Excursionista Puigcastellar,
conjuntament
amb
el
Centre
Excursionista de Badalona, i consistirà en
una sessió teòrica i un cap de setmana de
pràctiques.
L’objectiu és dotar a l’alumne d’uns
coneixements bàsics que li permetin
realitzar activitats de baixa dificultat en
un entorn hivernal d’alta muntanya amb
neu.
La direcció del curs és a càrrec d’en Cèsar
Armengod i Josep Montes, titulats per
l’Escola Catalana d’Alta Muntanya
(ECAM).
Les inscripcions es van obrir el passat 18
de gener i el mateix dia es van esgotar les
places. Si esteu interessats en participar
en la propera convocatòria, poseu-vos en
contacte amb la Secció de Muntanya.
Podeu trobar tota la informació relativa al
curs a la web del CEP:
http://puigcastellar.cat/monograficdiniciacio-a-la-muntanya-hivernal-2019

Calendari d’excursions març - juny 2019
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S enders

41ª Marxa de Regularitat
del CEP
Aquest any el diumenge dia 12 DE MAIG es la data escollida
per la Marxa.
Enguany fem la 41ª edició de la tradicional Marxa de la
Regularitat, i li volem donar una nova dimensió. Per tal que sigui
un esdeveniment participatiu de tot el CEP, tothom pot
participar-hi inscrivint-se o col·laborant en llur organització.
NO US HO PENSEU MÉS: PARTICIPEU!
Us animem a que vingueu, us ho passareu molt bé.
El recorregut de la marxa s`especificarà mes endavant. De
moment, reserveu-ne la data a la vostra agenda.

C el obert

Reunió d’entitats amb el parc
de la Serralada de Marina
Text i foto: Albert Bellido

E

l 9 de desembre passat es va
celebrar a les oficines del Parc
la VII trobada d’entitats, en la
qual el CEP hi forma part. Es va parlar
molt del tema del Tomicus i la greu
afectació que pateix tot el litoral,
entre la Tordera i el Besòs. Els pins del
Vallès també comencen a tenir
problemes per aquesta plaga
d’insectes coleòpters barrinadors. La
directora del Parc ens prevé que en
pocs anys veurem un canvi molt
important en el paisatge d’aquesta

zona. A les zones humides, creu que
podran prosperar l’alzina i el roure de
forma natural, i a les de solell -cas de
Torribera-, serà necessari fer
repoblacions puntuals. Va destacar
els cas de Santa Coloma, que ha
aconseguit finançament directe de la
Generalitat pel tractament del
Tomicus, en la qual cosa el CEP hi té
molt a veure.
Es comenten altres temes com el de la
vespa asiàtica -que ja és present al
Parc-, l’abocament de deixalles,

L’afectació del “Tomicus” a Torribera
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incloses les industrials, el gran
nombre d’usuaris del Parc, que
segons les darreres estadístiques
podrien arribar als 300.000 anuals, i
per últim les moltes activitats i curses
que fan les entitats. Per això, la
direcció del Parc demana fer arribar
les programacions com més aviat
millor, ja que el primer que la demani
es qui tindrà permís d’ús.
NOTA:
A la pagina web del Centre podreu
trobar l’acta completa de la reunió.

C ultura

Sortida matinal a la Casa
Vicens de Gaudí

Text: Albert Noguera

Davant la Casa Vicens

E

l passat 24 de novembre, el grup
de cultura del CEP va realitzar
una visita a l’edifici modernista
Casa Vicens, situat al carrer de les
Carolines del barceloní barri de Gràcia. Es
tracta del primer projecte important de
l’arquitecte Antoni Gaudí, començat a
construir l’any 1883. Ha estat obert al
públic fa poc, després d’una acurada i
costosa restauració. Es tracta, doncs, d’un
tresor modernista desconegut que ha
estat declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional i Patrimoni Mundial UNESCO. La
sortida es presentava interessant. Prova
de l’interès que desperta aquesta obra
“amagada” de Gaudí és que vam haver de
fer dos grups de visita, i tot i així molta
gent va quedar sense plaça.
Vam realitzar la visita amb guia, en la
qual vam recórrer les tres plantes de la
casa i el jardí. Els guies ens van anar
desgranant els motius arquitectònics i les

Foto: Marga Vallverdú

genialitats de l’arquitecte que es
succeeixen durant tota la visita. La torre
és un encàrrec de Manuel Vicens i
Montaner, un empresari que confià al
jove arquitecte el projecte de la seva
residència d’estiu a l’antiga vila de Gràcia.
És la seva primera obra mestra, i un dels
primers edificis que inauguren el
modernisme a Catalunya i a Europa.
A la casa s’hi ha conservat o restituït
l’aspecte original de les estances i els
mobles: el menjador, dormitoris, sala de
lectura, sala de fumar, lavabos, etc...
Destaquen els esgrafiats interiors, els
sostres i la fusteria. Un capítol a part
mereixen el jardí i la decoració exterior,
la tanca i la coberta. Gaudí crea a la Casa
Vicens la seva primera coberta
transitable, un autèntic mirador, espai
d’evasió i contemplació, on ens vam fer
les fotos de grup.
El jardí actual és fruit de la reflexió i d’un
- 12 -

estudi detallat de l’ambient de l’entorn
inicial de la Casa Vicens, tal com ho
concep Gaudí, i els jardins de l’època.
L’arquitecte s’inspira ja en aquesta
primera obra mestra en la flora i fauna
mediterrànies, que fa aparèixer com a
protagonistes en els recursos i tota la
decoració interior. Així s’ha pogut recrear
i plantejar un projecte de jardí amb
palmeres, fènixs, plantes trepadores,
magnòlies i roses, entre altres espècies
vegetals de l’època, tot i que l’actual jardí
ha quedat reduït a la mínima expressió,
comparat amb la grandiositat de
l’original. La imatge de Santa Rita,
procedent del templet construït el 1927,
se situa en una fornícula construïda a
l’interior del jardí.
Una visita a una de les obres gaudinianes
més desconegudes, i molt recomanable
per entendre les posteriors genialitats
que va bastir Gaudí.

C ultura

Text: Ferran López - Fotos: Elena Roc

26ª Vetllada Nadalenca del CEP

C

om cada any en aquestes dates, el
Grup de Cultura ha organitzat la
Vetllada nadalenca al CEP,
enguany el 13 de desembre, en la seva 26ª
Edició.
Per començar es va projectar un vídeo fet
per en Josep Mª Rosset a partir de la
iniciativa que el passat Nadal va fer
Òmnium Cultural, -que va adaptar la
nadala “Quan somrius”, per tal que fos
cantada solidàriament i simultània als
pobles de Catalunya- dedicant-la als
presos polítics. Enguany, amb aquesta
nadala, vam voler homenatjar també als
presos i exiliats, i especialment, als que
en aquells dies feien una vaga de fam.
La lectura de poemes, editats o
especialment escrits per aquesta nit, va
ser fantàsticament recitada per:Joan
Llagostera, amb “Poema de tot l’any”,
de Miquel Martí i Pol; en Ferran Saro el
seu poema “El darrer refugi”;na Isabel
Ibáñez “Carta als reis” d’una nena de 5
anys; la Pepita P. Valls, el “Cant
Espiritual” de Joan Maragall, in
- 13 -

memoriam de Salvador Cabré i Fèlix
Trias; na Teresa José el “Romanç de
Santa Llúcia”, de Josep Mª de Sagarra, i
“El roure de can Zam”, de Siscu Banús;
en Robert Cama “Corrandes d’exili”, de
Pere Quart; na Mercè Prat el seu poema
“Nadal a la presó”,i finalment, la
Carme Saro el “Poema de Nadal”, de
Josep Mª de Sagarra.
Les cançons -commemorant els 50 anys
de LA NOVA CANÇÓ- les va interpretar
a la guitarra en Josep Mª Rosset, cantant
“El bandoler” de Lluís Llach, i “Què volen
aquesta gent?”, de Lluís Serrahima i Mª
del Mar Bonet.
Finalment, l’Orfeó Tanit va oferir-nos
tres nadales tradicionals: “Joia en el
món”, “Els Àngels de la Glòria”, i “El
desembre congelat”. I com a digne
colofó, tots els assistents cantàrem
conjuntament la nadala popular catalana:
“El dimoni escuat”.
Tot desitjant Bon Nadal a tots els socis i
assistents, es va cloure la vetllada amb un
petit pica-pica per acomiadar l’any.

C iutat

Grama, 50 anys després
Text: ANC - Foto: Sergi Mas Navarro

E

l passat 19 de desembre, la
Biblioteca
de
Singuerlín
“Salvador Cabré” es va omplir per
retre un acte d’homenatge als 50 anys del
naixement de la revista Grama, que es
concreta en un extens documental
produït per Gramenet TV, realitzat per
Josep Pitarque amb el suport d’alguns
col·laboradors. Es va projectar un resum
d’aquest
documental,
del
qual
setmanalment
van
apareixent
successivament els 12 capítols que
Gramenet TV ha publicat a les xarxes
socials, i on hi surten molts dels
protagonistes d’aquesta experiència de
periodisme popular a Santa Coloma.
Entre el públic hi havia un bon nombre
d’antics “gramers”, periodistes, editors,
fotògrafs, repartidors, etc... i colomencs
que l’havien seguit i llegit, i que
consideren Grama com un patrimoni
colomenc que cal ressaltar i no oblidar.
En aquest sentit, s’ha editat un llibret
que recull un resum dels 12 capítols, amb
un text introductori de diferents
persones del món associatiu colomenc. A
la taula que presidia l’acte hi eren el
mateix Josep Pitarque i quatre

protagonistes de la història de Grama, el
seu fundador Jaume P. Sayrach, qui en va
ser director Eugeni Madueño, i les
periodistes Agustina Rico i Odei
Etxearte.
La revista, mensual, va néixer l’any 1969
i el seu últim exemplar va sortir l’any
1983. Va ser la veu dels colomencs a les
moltes necessitats de la ciutat d’aquells

anys, i va aixoplugar un ampli ventall de
sensibilitats diverses, opcions polítiques
variades i orígens diferents. A més
d’ajudar a forjar la identitat colomenca,
va ser una veritable escola de periodisme.
Amb aquest documental, Gramenet TV
continua fent una meritòria tasca de gran
qualitat, de recull de la història de la
ciutat.

El CEP s'adhereix a la defensa dels Drets socials
Text: ANC

U

n conglomerat d'associacions,
partits polítics i entitats socials
de la ciutat (entre les quals es va
adherir el CEP), van signar el manifest
que crida a defensar els drets socials que
garanteixen l'accés a l'educació, la
cultura, l'habitatge, la salut i els serveis
socials, entre d'altres. En aquest sentit,
el 15 de desembre, SOS Gent Gran va
convocar una manifestació pels carrers
de Santa Coloma, on hi van participar
unes 700 persones, entre elles molts
membres de les entitats signants del
manifest.

Un moment de la manifestació
- 14 -

Foto: Sergi Mas Navarro

C iutat

Premis Ciutat de Santa Coloma
Text: ANC - Foto: Enric Noguera

E

l passat 13 de desembre es van
entregar els premis Ciutat de
Santa Coloma. Enguany, entre els
premiats hi havia dos socis de l'entitat
que ens han deixat el darrer any: en Fèlix
Trias i l'Enric Noguera. A tots dos els van
distingir per la dedicació continuada en
pro de la ciutat. Al llarg de les 13 edicions
del premi, la gent del CEP hi ha estat
present: Joan de Sucre, Àngel Martínez,
Genís Ibáñez, Pere Alsina, Joan Vicente,
Alfons Martínez, ...o seccions com el
Patronat Pro Aplec, L'Aula de la Gent
Gran o la pròpia entitat, que el va rebre el
2016... i és que al Centre hi ha molt bona
gent. Des de l'entitat, agraïm al Jurat
Cívic dels premis, que s'hagi premiat a
aquests dos socis amb el merescut
reconeixement, així com felicitem també
la resta d'associacions i persones
premiades.

Dolors Gamito, vidua de Fèlix Trias, rep la distinció de mans de l’alcaldessa

Any Fabra: Conferència i exposició

E

l 28 de novembre, Ester
Franquesa, directora general de
Política Lingüística i presidenta
del Consorci Per a la Normalització
Lingüística (CPNL), i Daniel García,
director de la Biblioteca Central, van
inaugurar l’exposició “Pompeu Fabra.
Una llengua completa”. L’exposició
forma part de la commemoració de l’Any
Fabra, amb motiu dels 150 anys del
naixement del mestre i del centenari de la
publicació de la Gramàtica catalana.
A continuació, la sala de lectura de la
Biblioteca Central es va omplir per
escoltar la conferència de Joan Costa,
doctor en Filologia Catalana i professor de
la UPF: “Pompeu Fabra, l’arquitecte
del català literari del segle XX”. El
públic assistent va poder resseguir la vida
i l’obra de Fabra, “el català més important
del nostre temps”, com va assenyalar Joan
- 15 -

Costa en paraules de Josep Pla.
L’acte també va significar la cloenda de
l’Any Fabra a Santa Coloma de Gramenet.
Durant aquest any, el CNL L’Heura ha
organitzat múltiples activitats, en què
han participat més de 600 persones.
Cal destacar l’assistència a l’acte
d’alumnes del cursos de català del CNL
L’Heura i d’alumnes del Centre de
Formació d’Adults del Fondo, així com de
moltes entitats de la ciutat, (com el CEP)

que s’han sumat així a la celebració.
L’Any Fabra, però, tindrà repicó també
l’any 2019. Durant la primavera el CNL
L’Heura programarà una excursió, en
col·laboració amb el Centre Excursionista
Puigcastellar, pels paratges més
emblemàtics de l’exili de Fabra a Prada de
Conflent. Aquesta excursió es va haver
d’ajornar el passat mes d’octubre per
causes meteorològiques.
Text i foto: CNL L’Heura

Ester Franquesa amb representants d’entitats adherides al Correllengua 2018

O rfeó Tanit

A la Vetllada
Nadalenca
del CEP
Text: Dolors Romero Labrada
Foto: Elena Roc

C

oincidint amb la proximitat

de les festes nadalenques,
l’Orfeó Tanit va participar a

la seva cita anual en la 26a Vetllada
Nadalenca del CEP, celebrada el 13 de
desembre de 2018 i organitzada pel
grup de Cultura del CEP. En la tercera
part d’aquest acte, l’Orfeó va oferir sota la direcció de Josep Mª Rossettres nadales tradicionals: “Joia en el
món”, de Georg Friedrich Haendel,
“Els Àngels de la Glòria”, popular
francesa, i “El desembre congelat”,
popular catalana, harmonitzades
aquestes dues per Manuel Oltra. I
com

a

digne

colofó,

l’Orfeó,

conjuntament amb tots els assistents,
cantàrem la nadala popular catalana:
“El dimoni escuat”.
El nombrós públic que va assistir-hi
va

respondre

amb

intensos

aplaudiments al finalitzar l’acte.
... I amb nous projectes!
Estem ultimant els assajos per a
participar, (juntament amb la banda,
les corals Ipharadigi i Ensemble de
l’Escola Municipal de Música) amb
l’obra de Carl Horff “Carmina Burana”
per oferir-vos-el al teatre Sagarra els
dies 8 i 10 de març.
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G rup Infantil

Activitats del GICEP
del primer trimestre

Colònies de tardor. La Farga del Montseny

VENT, TERRA, FOC I AIGUA

finalment, ens trobem amb la colla

ni més ni menys que al cim de La

Aquest trimestre ha vingut carregat

més gran de la casa, el grup ”AIGUA”,

Mola, excursió que vam haver de

de noves emocions i no ha pogut

on els nostres joves desenvolupen un

posposar a causa de les adversitats

començar

que

vincle tan bonic entre ells que ens

meteorològiques, però que finalment

distribuint els actuals grups d’edat en

genera una sensació de compressió

vam poder fer el cap de setmana

“grups d’elements”, on els diversos

espectacular.

següent. Tot i que el temps seguia

elements

d’altra

manera

fonamentals

sense acompanyar-nos gaire, vam

s’han

convertit en el símbol de cada colla.

EL FIGARÓ, LA MOLA... I LES

viure una divertida aventura entre la
boira i el fang que ens va portar fins

Els i les més petites de la casa,

COLÒNIES!

acompanyats per la seva energia i

Així doncs, fetes les presentacions, és

espontaneïtat, formen l’actual grup

hora de fer un breu tastet del que ha

“VENT”. Tot seguit els acompanyen

estat aquesta primera pinzellada del

Després d’aquestes odissees tornaren

“TERRA”, el nostre meravellós grup

curs. A la primera excursió vam

a arribar les colònies de tardor,

de mitjanes, que ha pujat amb més

descobrir les coves del Figaró. Tot i

aquest any a la casa de colònies de la

força que mai. Aquestes precedeixen

que de coves no en vam veure gaires,

Farga del Montseny. Vam anar-hi en

al grup de grans, que correspon a

vam poder gaudir d’una ruta senzilla

transport públic, i vam fer una

l’actual grup “FOC”, que com bé ens

i idònia per poder dur a terme

excursió ben llarga per arribar a la

marca la intuïció... no hi manquen

diverses

durant

casa però... tot l’esforç va estar

espurnes per fer-hi un bon caliu. I

l’excursió. La següent sortida va ser

compensat amb uns bons dinar i

dinàmiques
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a dalt del cim, sentint-nos com ocells
per sobre els núvols.

Text i fotos: Grup de “monis” del GICEP

berenar! Tot i que a la nit feia més
fresca, el temps es va portar força bé;
va ser un cap de setmana d’allò més
assolellat, i també cal dir que dins la
casa ens tenien ben cuidats, amb
estufes a cada habitació, així que de
fred no en vam passar gens ni mica!

...EL MOGENT, LA ROCA...
Després d’aquestes aventures i les
colònies, vam tornar amb una
excursió veïna, veïna de rius! Vam fer
una petita ruta vorejant el Riu
Mogent, des de Montmeló fins al turó

Excursió a la Mola

de les Tres Creus. La següent excursió
va ser també al Vallès Oriental,
concretament a La Roca del Vallès. En
aquesta, en comptes d’anar en tren, hi
vam anar en bus, tota una nova
experiència... Vam començar amb una
pujada que semblava que no anés a
minvar mai, però tot i així, va ser una
de les excursions més maques pel que
fa a l’entorn muntanyenc i al
desenvolupament de dinàmiques
durant la sortida.

...I DE SOBTE JA ERA NADAL!
Just el dia abans de l’última i
tradicional sortida del Puig, vam dur
a terme un sopar de caliu on, amb una
prèvia de dinàmiques i activitats per
les infants, vam acabar amb un gran
sopar, organitzat per famílies i
monitores.
Així doncs, la darrera sortida de l’any
no podia ser una altra que l’esmorzar
Ibèric, organitzat pel nostre Centre
Excursionista,

que

amb

la

participació de totes nosaltres, fa
possible les seves activitats, incloses
les del Grup Infantil.

A les Tres Creus. Montmeló
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C ol·lectiu ciutadà

Text i foto: Albert Bellido

Notícies del Poblat i el seu entorn
Comentaris a les
obres del planell
i l’entorn

L

a primera fase de les obres del “Pla
de manteniment”, promogut i
finançat pel nostre Ajuntament,
ja ha estat realitzat. Amb aquesta
actuació, ha millorat i molt, el camí
d’accés al Poblat, amb la instal·lació de
nous graons, terres compactades i
conducció d’aigües de pluja. Les obres

fetes fins ara, son bàsicament:
1. Arranjament del camí al poblat.
2. Renovació i millora de la base del
Planell i la instal·lació de bancs de
pedra/fusta. Es van retirar els antics
bancs, poc adients amb l’entorn, i s’han
instal·lat uns de pedra de Talamanca i
fusta tractada, millorant així la base del
planell, que estava molt erosionada.
3. Renovació de les bases del Monòlit, del
Sant Bernat i de la placa del poema dels
Garrofers, tots amb la mateixa pedra i
estil, guanyant amb solidesa i bellesa.

En referència a la feina ja feta ens podem
donar per satisfets, malgrat restar
alarmats per la desaparició dels canalons
transversals de fusta del planell, que
segons el projecte aprovat s’havien de
restaurar i consolidar. Les canals tenien
la doble funció de reduir l’erosió i conduir
l’aigua de pluja als arbres del perímetre.
Per tant, hem de reclamar que siguin
instal·lats de nou; en cas contrari,
quedarà compromesa la supervivència
del arbres vells, que sens dubte patiran
un gran estrès hídric de fatals
conseqüències, i encara més si se’n
planten de nous, que necessiten molta
aigua ens els primers anys.
Malgrat això, a l’informe hi consta una
partida de 15.644 €, sembla que per
portar aigua al planell des d’una
distància de 750 metres, amb instal·lació
d’una Font i un petit abeurador per
animals. Si és així, es podria fer servir per
regar.
Revisant en detall l’estudi que ens van
facilitar a la darrera reunió conjunta,
veiem que falta encara molt treball per
fer, i convé que en parem atenció:
Tractament de la fusta i el ferro del
mirador i l’accés al Poblat.
Construcció de nova barana al camí
d’accés al Poblat.
Retirar les pilones de l’antic tancament
i renovar part de la tanca del Poblat.
Retirar la tanca de fusta de la pista de
vianants i substitució per una de nova.
Neteja del rovell al monòlit.
Millora de tota la senyalització.
Neteja i tractament de la vegetació.
Plantació de més arbres i arbusts al
planell i els voltants.
Per tot això, i partint que evidentment la

Monòlit del GR-92, al planell
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C ol·lectiu ciutadà
millora és important, demanarem una
reunió amb la regidoria i l’equip tècnic
municipal
per
tractar
aquestes
deficiències.

El Poblat Ibèric

han cobert ja tota l’àrea de la riera de Can
Calvet, des de la tanca de Torribera fins
al Planell de les Alzines, passant pel
Mirador del Bosquet de les Escoles i el
coll de les Ermites, per sobre del dolmen
del “Cau d’en Genis”.

A la nostra zona d’actuació, tots els pins
adults -aproximadament 200- presenten
fins ara un magnífic aspecte i no sembla
que la plaga els estigui afectant, cosa que
confirmaria que la aportació d’aigua és
vital per lluitar contra la plaga.

D’altra banda, les pluges, les arrels i
també l’acció humana han fet caure el mur
d’un habitacle, just a l’entrada del Poblat.
El Museu Torre Balldovina ja està
treballant en un projecte per reforçar i
recuperar tots els murs del vesant sud,
molt afectats, i que presenten un grau de
fragilitat alarmant.
El mes de desembre, personal
especialitzat va fer una nova actuació de
desbrossament de tota la vegetació del
Poblat; això millora l’aspecte visual, però
fonamentalment fa que la vegetació no
prosperi, molt important per la
preservació dels murs.

El “Tomicus”
Tal com informàvem a l’anterior butlletí,
el nostre col·lectiu va liderar -juntament
amb altres associacions i amb l’acord de
totes les forces polítiques- la proposta de
retirar els pins afectats i morts per la
plaga. La subvenció confirmada es de
60.000 €, i té tots els informes favorables;
el problema és que a hores d’ara (finals de
gener) encara no han fet res; es parla de
finals de febrer i sembla que les àrees
afectades s’estan estenent perillosament.
Està clar que el Tomicus, malauradament,
és més ràpid que les administracions.

Treballs forestals
Nosaltres seguim la nostra batalla
particular contra el Tomicus reforçant i
millorant la retenció d’aigua de pluja en
benefici dels pins més grans, amb la
construcció de replans i murets. Les feines

Genís Ibáñez

Foto: Arxiu CEP

Donació fons Genís
Ibáñez Berruezo al CEP
Text: ANC

L

a família d'en Genís Ibáñez
Berruezo, que va ser un destacat
soci del CEP a la Secció d'Estudis
i Arqueologia, ha fet donació a la nostra
entitat d'una part del llegat d'en Genís.
Aquest fons el formen sobretot
fotografies, anotacions i dibuixos del
jaciment arqueològic del Puig Castellar,
on tantes descobertes va realitzar en les
excavacions d’aquesta Secció, com el
Capfoguer o la deessa Tanit. També hi ha
fotografies històriques des dels anys 50,
de les descobertes arqueològiques que es
feien arreu de la ciutat quan
- 21 -

s'urbanitzava algun espai. Hi consta un
fons de documents i llibres (sobretot de
cultura ibèrica) i d'història local. Per
últim, el llegat compta amb
correspondència i documentació de José
Berruezo Silvente, el darrer alcalde
republicà de Santa Coloma, mort a l'exili
a França, i que era oncle matern d'en
Genís.
Agraïm a la família que hagi preservat
aquest llegat, que una vegada inventariat
servirà per nodrir els fons d'història local
de la ciutat.

A mics de la sardana

Text i fotos: Joan Llagostera

De cap d’any a la primavera
*Entrem al 2019

Assemblea
de socis
Ja estem acostumats a la poca
assistència de socis/sòcies a les
assemblees anuals. Ens agradaria que
canviés aquesta tònica... potser serà a
la propera. El dissabte 15 de desembre
es van resumir les activitats fetes i
s’esbossaren els projectes d’enguany;
s’exposaren els comptes de l’exercici i

s’obrí el torn de preguntes, sense res
d’especial a destacar. Tingueu present
que durant l’any les juntes de
Patronat i Amics ens reunim els
dilluns a les 6 de la tarda al local del
CEP i que restem oberts a rebre i
agrair aquells suggeriments, crítiques
i propostes que vulgueu fer-nos.

Festa Major
d’Hivern,
dia de Santa
Coloma
Bon ambient a la plaça de la Vila;
comença puntualment l’audició de la
Cobla Contemporània amb un
interessant repertori, amb “Noces d’or”
de Ricard Viladesau tancant el
memorial dels 100 anys del seu
naixement i les 3 últimes peces del
programa reservades per a les
conegudes especialitats d’aquesta
cobla, modernes, animades i
esquitxades amb paperets de coloraines

Quan rebeu aquest butlletí, haurem
celebrat el Concert d’Hivern, el
diumenge 3 de febrer al Teatre
Sagarra, en homenatge a Josep
Bastons “L’home de la Guitarra” que
ens haurà acompanyat en aquest acte
als seus 91 anys; amb gairebé un
centenar de composicions pròpies, ha
format part de diversos grups i
orquestres. Dins del món de les
havaneres cal destacar que s’estigué
al “Peix fregit” durant 33 anys. Obres
seves i d’altres autors hauran estat
interpretades pel grup “Port bo” amb
Antoni Mas al piano i la presència i
les veus de Indira Ferrer i Georgina
Espolet,
acompanyades
de
contrabaix i percussió.

*Dinar de
germanor
Dues setmanes després, diumenge
17 de febrer, al restaurant Ca
n’Armengol, per trobar-nos en el
dinar que dona pas a la sessió de
ballables, amenitzat amb la seva
simpatia pel “Grup Dominó”.
*Al pròxim butlletí us farem un
resum gràfic d’aquests dos actes.

Dia de les dones
Afegint-nos als actes organitzats a la
ciutat amb motiu de les
reivindicacions de les dones, a les 12
del migdia del diumenge 3 de març,
tindrem a la plaça de la Vila la cobla
Ciutat de Girona. No hi falteu!
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A mics de la sardana
Curset de sardanes
Aprenentatge i
perfeccionament

El curset que es venia impartint els
dissabtes s’ha interromput el 8 de
febrer, i confiem poder reprendre’l
cap al mes d’abril. Ho anunciarem
amb antelació, i esperem les

inscripcions dels interessats que hi
vulgueu participar, que de ben segur
en quedaren tan satisfets com
tothom que hi ha assistit fins ara.

ACTIVITATS I AUDICIONS DE SARDANES
PRIMAVERA 2019
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V ida del Centre
Tradicional
esmorzar ibèric
del CEP
Text: ANC

Els grallers animen la festa

Ballant als compassos de “Lo tio Pep”

Foto: Xavier Estany

Foto: Xavier Estany

És el matí de diumenge 23 de desembre
i toca esmorzar al planell de les Alzines,
a redós del Turó del Pollo. El dia
s’aixeca una mica emboirat i amb fred,
però mica en mica el sol ens regala un
dia esplèndid. Enguany inaugurem un
Planell de les Alzines renovat: bancs
nous folrats amb pedra de Talamanca i
la nova adequació de l’accés al Poblat.
Aquest esmorzar és una original
manera d’acomiadar l’any. És una
trobada –gairebé institucionalitzada–
de tots els que formem part del Centre,
i el pretext del plat de botifarra amb
seques ens permet retrobar els amics.
Aquest esmorzar prové de quan, fa
unes quantes dècades, els qui formaven
la secció d’Estudis que es cuidaven del
jaciment, es trobaven per fer un
esmorzar, una “mongetada”. Poc a poc
va anar congregant més socis, i fins
avui, que ens apleguem un bon nombre
d’amics.
Un cop més, l’animació i la música van
anar a càrrec dels amics grallers de
Santa Coloma, que entre d’altres
cançons i nadales ens van interpretar
l’esperada jota Lo Tio Pep. Als Grallers
hem d’agrair que fa anys que no falten
a la cita. Al final, el president de
l’entitat va adreçar unes paraules als
assistents i desitjà a tothom un millor
any. A destacar també, l’equip
d’intendència que prepara les botifarres
i les seques, el cafè amb llet, les
infusions i les pastetes. També van fer
un exitós esforç per vendre números de
la panera de Reis del CEP, dinerets que
junt als que els assistents posen a la
guardiola de l’esmorzar, serveixen per
pagar les despeses de la trobada.

Repartint mongetes i botifarra

Foto: ANC
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Un matí distès en plena natura, amb un
bon àpat i bona companyia: Una bona
manera d’acomiadar l’any!

V ida del Centre

El grup i els monitors al Parc de la Bastida

Foto: Ferran López

Acompanyem el Centre de
salut mental “Martí Julià”
Text: Ramon Jordán

C

om en anys anteriors, el Centre
de Salut Mental de Santa
Coloma ens va demanar que
organitzéssim una sortida pels voltants
del nostre municipi, pensat per als seus
malalts i els d’altres centres de l’àrea
metropolitana. Aquests centres estan
especialitzats i específicament destinats
a persones amb malaltia mental, gran
deteriorament de les seves capacitats
funcionals i/o inadaptats socialment.
S’hi desenvolupen programes intensius

de recuperació funcional i psíquica. Així
doncs, el passat 14 de novembre, set
components
del
CEP
vàrem
acompanyar -amb els seus monitors- a
un centenar de participants, en una
caminada organitzada fins a la Creu de
Montigalà.
Es va preparar la sortida en dos grups,
segons les seves capacitats, fruit de
l’experiència d’anys anteriors. El grup
més nombrós va sortir de la Plaça de la
Vila en direcció a la Bastida i l’altre va

arribar en autobús fins a l’Institut del
mateix nom. Arribat el grup a l’entrada
de Can Butinyà, els més cansats es van
dirigir cap a Sant Jeroni, i la majoria
dels participants, -uns amb més
dificultat que altres- van arribar a la
creu de Montigalà, on vàrem explicar el
motiu i història de la creu. De tornada,
-un cop tots reunits- el grup es va
quedar a dinar al parc de la Bastida,
indret que gràcies a la reivindicació
ciutadana no és ara un escalonat de
pisos.
Un any més tenim la satisfacció que
socis actius de la nostra entitat han fet
possible aquesta col·laboració, que rep
l’agraïment dels monitors dels diferents
centres participants en la caminada.

MOLTA GENT ENS LLEGEIX!
MOLTA GENT POT VEURE’T DES D’AQUESTES PÀGINES!

ANUNCIA’T AQUÍ!

Informa-te’n! Truca o envia’ns un correu a: puigcastellar@puigcastellar.com
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V ida del Centre

Assemblea de socis i sòcies
del CEP

Text: ANC
Fotos: Ferran López

E

l dissabte 26 de gener es va
celebrar l'assemblea anual del
CEP. La sessió va començar
puntualment, amb la sala plena de
socis i sòcies.
La Rut Solés, 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, tot informant
que també estava penjada a la web del
Centre. En Ramon Jordan, tresorer, va
explicar la situació econòmica,

recalcant que tot i que es va apujar –
mínimament- la quota de soci l'any
passat, s'ha tancat l'exercici del 2018
amb un dèficit de 1.400 €. S'informa
que al febrer es cobraran les quotes de
soci i tornarem a disposar de liquiditat,
tot i que caldrà prendre mesures de
contenció de la despesa per no tornar a
acabar l'any apurats. En relació amb
aquest tema hi van haver diverses
intervencions: es va esmentar la
davallada
d'aportacions
per

subvencions donada la conjuntura
econòmica actual, també de la
conveniència que els participants de les
activitats que es fan al local siguin
socis, i que l'ús de la sala d'actes per
entitats externes es costegi amb una
aportació de 10 €, per cobrir les
despeses elèctrica, aire condicionat,
aigua... Tot i això, es va recordar que
existeix una quota de soci especial per
als que vulguin fer una aportació
complementària d’ajuda a l'entitat.
També es van destacar positivament els
ingressos per la Grossa de Cap d'Any i
la Rifa de la Panera de Reis del CEP.
Seguidament, l'Albert Noguera, com a
president, va oferir una visió de la
situació de l'entitat, en què va destacar
l’estabilitat del CEP, ja que comptem
amb 704 socis al corrent de pagament.
L'any passat n‘érem 708.
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 següents socis,
que aquest any celebren una pertinença
fidel i ininterrompuda a l'entitat de 25,
50 i 60 anys:
25 anys:
Aaron Soltero Badosa, Carles Ginesta i
Muñoz, Carles Rodríguez Castillo,
Carme Ots Cortés, Covi Aldana i Font,
Carla de Lorenzo Martínez, Edelmira
Calderón Montoro, Ferran Saro
Madridejos, Salva Redon Cuenca.

Un moment de l’assemblea i alguns dels guardonats

50 anys:
Carles Valls Bauzà, Núria Badosa
Ballesteros, Ramon Tardio López.
60 anys:
Manel Lacasa Villagrasa
Finalment, es van compartir xerrades a
peu dret amb l'acompanyament de cava
i pastes.
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V ida del Centre

Ens deixa Joaquim
Baliarda

Panera de
Reis 2019

C

Josep Baliarda en l’entrega del diploma pels 60 anys de soci del CEP, any 2010

J

oaquim Baliarda Badosa ha
mort als 88 anys a Santa
Coloma. Soci del CEP des de
1950, molts el recordem per la seva
cordialitat, la seva permanent
col·laboració amb el CEP i per ajudar
tothom, així com per la seva afició a
la filatèlia, la numismàtica i el dibuix.
De la traça que tenia en la retolació en

donen fe les moltes exposicions i
publicacions que portaven el seu traç
com a retolista. Ja fa 8 anys que li
vam entregar el diploma de 60 anys de
fidelitat a l’entitat, moment que en
Joaquim ens va recordar els bons
moments i amics que ha tingut al
Centre des de la seva joventut.
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om sabreu, aquest any vam
decidir no reservar els clàssics
dècims de Rifa de Nadal de l’estat
per
a
vendre’n
participacions.
Lògicament, això i algunes despeses
importants de millora i manteniment del
nostre local ens ha deixat la comptabilitat
amb números rojos. Per tal de resoldreho, es va pensar en fer el sorteig d’una
panera “especial”, amb molts i diferents
regals aportats pels comerços, tant del
barri com d’altres entitats de la ciutat.
Malgrat els pocs dies que es va disposar
per a fer-ho, creiem que va ser tot un èxit
d’organització i de participació, amb més
del 60% de les paperetes venudes. El dia
5 de Gener al vespre, es va fer el sorteig
en directe amb força assistència de socis i
amics.
Els números premiats son:
Lot 1er. premi: 128
Lot 2n. premi: 250 (no recollit)
Lot 3er. premi: 564
Accèssit: 131 (no recollit)
Si teniu el número 250 o el 131,
passeu a buscar la panera pel CEP, de
dilluns a dijous de 7 a 9 del vespre.
L’experiència i bons resultats d’aquesta
primera rifa de Reis, ens anima a repetirla l’any vinent, que la podrem preparar
amb temps, més difusió i més
col·laboracions.
En
agraïment,
relacionem
els
establiments que han col·laborat
desinteressadament amb els seus
productes
per
omplir
aquestes
magnífiques paneres:
Col·laboradors:
Antolín, Cafès Hawai, Calçats Alba,
Cerveses
Capfoguer,
Complex
Esportiu Torribera, Divina 11, El
Balconet, Elen’s Multipreus, Joieria
Isabel Muñoz, La Paradeta, La
Torradeta II, Les Terrasses, Llibreria
Carrer Major, Pastisseries Glass,
Regals Colon, Rostisseria Katia,
Rotary Club i MacxiPa.

A aula camina

Passejada per la Font de l’Alzina
Text: Francisco Torán

E

l passat 23 d’octubre ens vam
reunir uns quants amants de les
caminades i dels voltants de
Santa Coloma, per fer una passejada per
l’entorn de la Font de l’Alzina. Vam
sortir puntualment a les nou del matí
des de la Plaça de la Vila, amb un dia
assolellat i una mica fresquet a aquella
hora. Vam anar fins a Can Zam, on
varem pujar per les escales mecàniques
fins a la carretera que dóna accés a la
Font de l’Alzina, tot travessant el barri
de Les Oliveres. Vam anar entrant en
calor, i arribàrem al restaurant de la
font, on vàrem seure a esmorzar i
recuperar forces. Reprenguérem la
marxa i a la font ens vam fer les fotos de
rigor, per tot seguit fer camí fins a
l’antiga mina de galena abandonada.
Van seguir la ruta per una zona
tranquil·la, on només se sentien els
ocells. Al capdamunt de la muntanya
vàrem veure uns quants ruscos

A la Font de l’Alzina

d’abelles. Tot caminant, vam iniciar la
baixada per arribar al polígon del Bosc
Llarg, i després de travessar la carretera
de la Roca vam tornar pel passeig
lateral del riu per fer cap al punt de

Foto: Antonio Enrique

partida.
Un matí de temps ideal i en bona
companyia, amb desitjos de tornar a fer
una altra sortida.

Les fonts del Torrent de les Bruixes
Text i foto: Antonio Enrique

E

l passat 13 de novembre es va fer
la segona sortida del curs 20182019. Va ser una caminada per
les fonts del Drapet (o de Sant Roc) i la
Font de la Bóta.
A les 9 del matí vam sortir de la Plaça de
la Vila i vam seguir per Sant Carles, Parc
d’Europa, avinguda de Ramon
Berenguer IV i Mirador de les Escoles,
on ens vam aturar una estona per
carregar forces amb entrepans i algun
gotet de vi, que ja és clàssic en aquestes
sortides.
En aquesta excursió vam tenir una
sorpresa: un amic meu, que és el primer
cop que ve, va estar tot el matí revivint
les experiències de quan era un nen,
perquè va néixer l’any 1950 pels

A la Font de la Bota

voltants del Torrent de les Bruixes, i
fins aquest dia no hi havia tornat.
Cal agrair al Jaume Colomer les
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explicacions que ens va donar de la
zona.

A ula
Conferència i visita:
el Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra i la Cartoixa de Santa Maria
de Montalegre
Text: Encarna Lucas Martín

baixant les escales del Palau Reial
Major de Barcelona va ser malferit pel
pagès Joan de Canyamars. Les
cròniques de l’època digueren que el
regicida era un boig —sempre, la gent
mísera que es rebel·la contra els
poderosos són titllats de bojos—. Però
aquesta «follia» no fou obstacle perquè
el Consell Reial condemnés Joan de
Canyamars
a
ser
esquarterat
lentament. Es creu que els Reis Catòlics
van rebre allà Cristòfol Colom en
arribar d’un viatge d’Amèrica.
Actualment, cada diumenge es fa missa
al refectori, una de les parts més
interessants, i disposa d’algunes cel·les
per fer petites estades. En aquest lloc
hi tenen la seu l’Àmbit Francesca Güell,
que va contribuir a la restauració dels
edificis, l’Universitas Albertiana i la
Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni
de la Murtra. També hi ha l’Associació
d’Amics de Sant Jeroni de la Murtra.

El grup al refetori de Sant Jeroni de la Murtra

D

ins la programació del primer
trimestre d’aquest curs, el
professor
Joan
Rosàs
Reverter, llicenciat en Geografia,
Història i Filosofia, ens feu una classe
-conferència sobre “Els monestirs de
Sant Jeroni de la Murtra i Santa Maria de
Montalegre, tan propers i tan llunyans”.
Gran coneixedor dels monuments, va
fer una conferència interessantíssima i
ens va animar a visitar-los.

A Santa Maria de Montalegre no es
permet l’accés a les dones i una vintena
de socis es van animar a anar a Sant
Jeroni, els més valents a peu. És un lloc
conegut, però poc visitat amb
profunditat. Diu la història que el 1413
es va fundar el primer monestir a Sant
Pere de Ribes, d’on es traslladà el 1416
al lloc actual, on hi havia una antiga
casa rural anomenada La Murtra. Es va
reedificar a càrrec del mercader

Foto: Antonio Enrique

barcelonès Bertran Nicolau, i sobre
aquesta casa en van construir l’església,
les cel·les, el claustre, el refectori, la
cuina i altres dependències. Va arribar
a tenir una biblioteca important i fins
a catorze monjos. El Monestir té una
part que s’ha conservat des d’aleshores,
però la desamortització de Mendizàbal
i la guerra civil espanyola van fer
desaparèixer una part del claustre,
l’església i algunes dependències. Ha
quedat, però, gran part de la seva
estructura, la torre, el claustre, el
refectori i les cel·les.
El guia que ens va acompanyar, amb
molt coneixement del lloc, va fer
possible que aquelles parets, quadres,
sostres, columnes ens fessin sentir tota
la seva història i esplendor d’altres
temps. Va parlar del rei Ferran el
Catòlic, que hi va passar una temporada
quan, el 7 de desembre de 1492,
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Una classe de l’Aula:
"Martin Luther King,
La rebel·lió d’un
somni" Text: Manuel Garrido

E

l passat 10 d’octubre, en
l’habitual classe/conferència
de cada dimecres a la Torre
Balldovina, el Professor Xavier Garí
de Barberà ens va parlar sobre el
pensament de l’activista nordamericà Martin Luther King, i de com
va aconseguir l’atenció de tot el país i
de tot el món en la seva defensa dels
Drets Civils i l’anti-apartheid. Per
aquesta labor se li va concedir el
Premi Nobel de la Pau el 1964. El seu
pensament queda ben reflectit en el
seu discurs "He tingut un somni", que
va pregonar tota la seva vida.
Una classe molt interessant!

A ula
L’Aula al concert
de cap d’any de
la Banda
Municipal de
Barcelona
Text i fotos: Manuel Garrido

U

n any més, -com és
tradicional- i amb una
participació molt nombrosa
dels nostres alumnes, vam gaudir del
Concert de Cap d’Any a l’Auditori de
Barcelona. El Concert ofert per la
Banda Municipal de Barcelona,
dirigida pel seu Director Salvador
Brotons, ens va oferir composicions
de Franz Von Suppé, Txaikovski, Luigi
Arditi, Franz Léhar i J.Straus. Brotons
va seleccionar diversos títols d’aquest
repertori, arrodonit amb l’actuació de
la soprano Rocío Martínez. En acabar
el concert, una sèrie de composicions
Nadalenques van fer les delícies dels
assistents. Una gran sortida.
" SECRET CANDENT" de
Stefan Zweig. Història
tensa, escrita en un estil i
llenguatge clar, on la línia
que separa l’admiració de
l’odi és molt fina.
"MENTIRA" de Enrique de
Hèriz.
Una
sèrie
d’històries paral·leles en
les quals sempre hi ha un
grau de mentida.
El funcionament d’aquest
grup és molt dinàmic;
tothom llegeix el mateix
llibre, i es reuneixen el
darrer dijous de cada mes
per a comentar-lo.

Tertúlia
literària
Text: i foto:Manuel Garrido

E

l grup, coordinat per la Roser
Martí, ha tancat també el
trimestre amb la lectura i
anàlisi de tres interessants llibres:
"DE PARTE DE LA PRINCESA
MUERTA", de Kenizé Mourad.
L’autora relata la vida de la seva mare,
una princesa otomana en el declivi de
l’imperi. Una història apassionant i
trista a la vegada.
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A ula

Teatre llegit
de l’Aula
d’extensió
universitària
Text: Joan Llagostera

E

l darrer trimestre, el Grup de

Teatre Llegit de l’Aula va

“La dama enamorada”

Foto: Antonio Fernando

llegir a la sala del CEP “La

dama enamorada”, un drama de
passions, envejes i frustacions escrita
per Joan Puig i Ferrater. També va
col·laborar en la festa de final de
trimestre a la Torre Balldovina, amb
una obreta anònima titulada “Nit de
Nadal,

o

sia

El

Pascualet”

originalment una petita sarsuela que
vam adaptar per ser llegida sense
cantar. És un quadre costumista en
clau d’humor que mostra l’ambient
festiu de la vetlla de Nadal en un
poblet català del segle XIX.

“Nit de Nadal o sia El Pascualet”

Foto: Antonio Enrique

Aula Universitària. Curs 2018-2019

Festa fi de trimestre de l’Aula
Text: Manuel Garrido

E

l passat 19 de desembre, a la

Llegit, amb la lectura de l’obra -en el

Albert Cabero i acompanyada pel

Sala d’Actes del Museu Torre

català que es parlava al segle XIX- “La

pianista

Balldovina,

va

nit de Nadal”, o sia, “El Pasqualet”,

interpretar tot un seguit de Nadales,

finalitzar el primer trimestre del curs

una sarsuela anònima adaptada per

amb gran èxit.

2018/2019. L’assistència va ser molt

en Joan Llagostera, que va ser molt

En acabar, una copeta de vi dolç i

nombrosa, omplint la sala d’alumnes

aplaudida.

neules van ser un bon colofó de la

i familiars.

Seguidament la Coral "Jordi Antonín"

festa.

L’acte el va iniciar el Grup de Teatre

de l’Aula, dirigida pel seu Director

l’Aula
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Àlex

Castellana,

va

A ula

Programa 2n Trimestre
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m irador

Agustina Rico

El mestre Puyal
En Puyal ha tornat.Només un parell
de minutets als Matins de Catalunya
Ràdio -una “columna” d’opinió-, però
no se l’ha deixat perdre quan encara
té molt per dir i està en forma. És el
mestre per a molts companys de
professió des de fa un grapat d’anys, i
la collita d’alumnes excel·lents que ha
tingut és aclaparadora: Antoni
Bassas, Mònica Terribas, Jordi
Basté... entre els més destacats.
En Puyal va tenir molts més alumnes.
A la Universitat de Barcelona
substituïa alguns professors a l’edifici
de la Central. Als del meu curs, ens va
fer la part de Lingüística Matemàtica,
dins la Lingüística General, una
assignatura forta i completa. Un bon
grapat vam passar aquell mal tràngol
per pura disciplina. Ell era molt jove;
havia acabat Romàniques pocs cursos
abans. Ja retransmetia partits de
futbol en català a Ràdio Barcelona, fet
molt insòlit per l’època (anys 70), i va
ser l’introductor d’un vocabulari fins
llavors desconegut: xut, penal,
rematada, orsai, gespa, llotja, refús,
rondo, i expressions com escalfar la
banqueta i anar de cara a barraca.
Utilitzava un vocabulari futbolístic
compost
per
mots
propis,
actualització dels ja existents abans
de
la
guerra
i
adaptacions/traduccions adients de
l’anglès o del castellà. Només un
filòleg tenia prou eines per no
naufragar en una tasca pionera com
aquella.
A la tele va innovar i va triomfar:
Vostè pregunta, Vostè jutja, La vida en
un xip, La granja (primera telenovel·la
en català), Tres pics i repicó, Un tomb
per la vida, etc. Per què es va “retirar”
al futbol? Hi ha qui diu que va rebre

un cop molt fort en no obtenir la
llicència per a una emissora de ràdio.
Qui lo sa! Va haver-hi una època en
què tothom va trobar el seu propi
espai a les ones (els de la Cope, Luis
del Olmo, Mikimoto, Justo Molinero,
radiofòrmules...) Es fa molt difícil
d’entendre que ningú li fes un raconet
al dial a un professional com ell, que
-sembla una ironia- ha obtingut
quatre premis Ondas.

d’exhumació d’una fossa comuna al
paratge de La Pedraja (Burgos), la
memòria del mestre va emergir i es va
iniciar una investigació que ha
descobert la seva història. El fotògraf
i documentalista colomenc Sergi
Bernal ha desenterrat la figura del
mestre Benaiges, que s’està fent
coneguda mitjançant vídeos, llibres i
exposicions. No us perdeu aquesta de
les Drassanes. Dura fins l’1 de maig i
és gratuïta.

El mestre Benaiges
Sona una campana –campanades a
morts- i ens apareix la façana d’una
antiga escola de poble; un poble on fa
molt de fred a l’hivern, perquè una
filera d’esclops s’arrenglera arran de
paret. Som al Museu Marítim i la
imatge pertany a un poblet de
Burgos. On és el mar? Oneja la
bandera tricolor, la de la República, la
de tants mestres que van donar la
vida, els la hi van prendre, per
difondre uns ideals de progrés,
justícia, igualtat i llibertat. Terrible,
commovedora història la d’Antoni
Benaiges, un mestre de Montroig del
Camp, destinat a Bañuelos de Bureba,
que va prometre als seus alumnes que
a final de curs anirien a veure el mar
al seu poble. I no ho va poder complir,
el 19 de juliol, a l’endemà de
l’alçament militar franquista, un
escamot feixista el va detenir i el dia
25 l’assassinaven, després d’haver-lo
torturat. Havia introduït noves idees
i mètodes: les classes nocturnes, el
dibuix lliure, la impremta escolar
(element bàsic del mètode del
pedagog francès Celestí Freinet, que
permetia l’expressió de l’alumne i
l’intercanvi de materials entre escoles
i països), etc. Va desaparèixer i van
intentar esborrar la seva petja.
L’agost de 2010, amb el treballs
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Disculpeu
que parli de mi
El mes de març de

2013 vaig

estrenar-me com a col·laboradora del
Butlletí. Amb alegria i amb el pes de
la

responsabilitat,

agraint

la

confiança i l’afecte del CEP, rebent el
traspàs que me’n feia Jaume Sayrach
(després de 16 anys portant la secció)
com un llegat, del qual esperava estarne a l’alçada, tot confiant a saber
mantenir el to vital i la diversitat
temàtica,constants de la secció. És a
dir, esperant no defraudar. Han
passat sis anys. Superada la xifra
rodona del lustre, que hauria estat el
moment més adient, vull donar-vos
les gràcies, vull demanar disculpes si
els temes no són prou interessants o
si se m’han passat fets o persones que
mereixien un lloc al Mirador, i vull
justificar-me si algunes vegades parlo
de mi a través d’un record, d’una
vivència, d’un fet... Passa el temps i,
com els vells reporters, el que han vist
i el que han viscut és la seva història i
és la de tots. Gràcies per deixar-me
dir, explicar i recordar.

F auna i flora
Flors d’hivern
Cat: EL PENSAMENT
Cast: Pensamiento
Científic: Viola x Wittrockiana
Text: Pepi

E

l nostre jardí no té perquè ser
trist a l’hivern. Algunes
plantes aprofiten aquesta
època per mostrar flors en tota la
seva esplendor, com els pensaments,
que resisteixen les gelades i ens
sorprenen amb un gran ventall de
colors.
Però els pensaments no els podem
trobar a la natura. En realitat són un
híbrid
complex,
derivat
de
l’encreuament
del
pensament
salvatge (viola tricolor) amb diverses
espècies del gènere viola. La seva
hibridació es va produir al segle XIX,
i la planta va aconseguir la seva
màxima esplendor a mitjans del
segle, a l’època victoriana, en què l’ús
de l’acer va facilitar la fabricació
massiva d’hivernacles en palaus,

Passerell comú
Cast.: Pardillo
Científic: Carduelis cannabina
Text: ANC

O

cell de la família dels
fringíl·lids*, d’uns 13
centímetres de llargada, de
mantell castany fosc, pit vermellós i
front roig viu el mascle, de plomatge
brunenc
ratllat
la
femella.
Menja petites llavors i insectes. Fa el
niu en un arbust prop de terra. El niu
està fet d’herba i folrat de pèls i llana.
La femella pon de 4 a 6 ous, de color
blavós amb taques vermelloses, que
són incubats durant 11 dies.
Viu en terres cultivades amb
abundància de matolls. Durant
l’hivern es reuneix en grups molt

jardins botànics i universitats.
Però a banda del seu aspecte, els
pensaments tenen una llarga història
pel seu ús. Se’n recomanava la infusió
per a tractar l’asma, la bronquitis i la
tos compulsiva. També era usat com
a diürètic en la reumatitis i la cistitis.
Les seves flors servien per realitzar
tintures i les fulles eren emprades
com a indicadors químics... I
actualment
en
l’aplicació
gastronòmica, ja que, com la rosa o la
calèndula, les flors del pensament

nombrosos, que volen junts cercant
menjar. El seu vol és ràpid i ondulat.
Acostuma a parar-se en arbres aïllats o
en arbustos des d’on tenir un bon camp
de visió.
El fet de posseir un cant variat i
melodiós ha fet que sigui un ocell
apreciat pels ocellaires i per aquest
motiu ha estat engabiat des de fa molts
anys. Actualment caçar o engabiar
aquests ocells està prohibit, al tractarse d’una espècie protegida.

* Fringíl·lids:
Família d’ocells passeriformes, les espècies
de la qual són de mides mitjanes o petites
i popularment molt coneguts. Bec cònic,
massís i més curt que el cap. Cua de dotze
timoneres truncada o bé amb una lleugera
fenedura. Plomatge de colors generalment
molt vius. Tenen dimorfisme sexual.
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són comestibles: Amb un sabor suau
i dolç, són un acompanyament ideal
per amanides, fruites, pastes, carns,
peixos, formatges, vinagretes,
pastissos o gelats. Us animem a
tastar-les si encara no ho heu fet.
Creixen bé en zones de sol i semiombra, amb llum natural i en sòls rics
en matèria orgànica, humits però no
entollats. Cal tenir cura amb els
pugons i l’oïdi, un fong aquest que
s’observa quan la planta adquireix un
to blanquinós.

La foto retrobada

a genda

PROPERES ACTIVITATS
Març - Maig 2019
MARÇ

Divendres 8: - Orfeó Tanit: juntament
amb la Coral Ipharadisi, la coral de
l’Escola de Música Ensemble i la seva
Banda, concert: “CÀRMINA BURANA”, al
Teatre Sagarra
Diumenge 10: - Orfeó Tanit: juntament
amb la Coral Ipharadisi, la coral de
l’Escola de Música Ensemble i la seva
Banda, concert: “CÀRMINA BURANA”, a
l’Auditori de Can Roig i Torres.
Diumenge 24: - Orfeó Tanit: Concert a
la presó de dones de Wad-Ras, a
Barcelona

ABRIL
Paisatge de la riba del riu Besòs a l’alçada de la passera
que comunicava el Molinet amb el Bon Pastor, durant la
gran nevada de 1962. La imatge ens mostra una visió
bucòlica, i alhora, la duresa d’un hivern glaçat. Foto:
Ernest Prats/ Salvador Solé.
Estació Meteorològica del Centre Excursionista Puigcastellar 233 A
Conca del Besòs - Plaça de la Vila - Santa Coloma de Gramenet

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Tardor - hivern 2018 - 2019
Màxima

Mitjanes

Mínima

Màximes: 17,8ºC

Novembre

24º dia 11

6,5º dia 24

Desembre

21,2º dia 2

4,1º dia 2

Gener

18,2º dia 26

1,2º dia 11

Mínimes: 15,9ºC

º

Màximes: 16,7ºC
Mínimes: 7,2ºC
Màximes: 14,3ºC
Mínimes: 4,9ºC

Dies de pluja

Total litres

Novembre

13

149,5 litres

Desembre

1

4,0 litres

Gener

1

14,8 litres

º
º

Total dies pluja: 15
Total trimestre: 168,3 l.

Web del CEP:

www.puigcastellar.cat
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Dissabte 6:
-Grup de Cultura: Actes
Correllengua 2018 “Any Fabra”. Sortida a
Prada de Conflent i monestir de Cuixà.
Itinerari Pompeu Fabra.

MAIG

Diumenge 12:
- 41ª Marxa de
Regularitat del CEP
Diumenge 19: - Sortida al Parc Natural
del Montseny: Folgueroles i Campins.
Visita a la Casa Mariona “l’Univers Patxot”
ALTRES ACTIVITATS EN PREPARACIÓ:
- Grup de Cultura: Excursió al Reus
modernista. Casa Navàs, Gaudí Centre i
Institut Pere Mata.
- Grup de Cultura: Maig 2019. Sortida
matinal a la Casa Sayrach de Barcelona.
Notes:
Aula Universitària: El taller de PINTURA
continuarà fent-se tots els dimecres i els
assaigs de la Coral Jordi Antonín els
dijous, ambdós a la sala gran del CEP.
Secció de Muntanya: es reuneix els
dimarts a les 20.30h al local del CEP. Hi
ha servei de biblioteca, amb un munt de
mapes actualitzats a la vostra disposició.
Disposem d’un petit servei de lloguer de
material de muntanya per als socis.

CENTRE EXCURSIONISTA

Qualitat i servei
des de 1934
93 385 90 01

BUTLLETÍ NÚM 138 · 1r Trimestre 2019 · Hivern · SANTA COLOMA DE GRAMENET

