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una moció al Ple municipal que va rebre el suport de tots els grups polítics,
concretat amb la creació d’una Comissió contra la plaga en què hi prenien part
administracions i entitats. El departament d’Agricultura de la Generalitat va
decidir fer una intervenció a Santa Coloma abans que a d’altres indrets com el
Maresme, gràcies a que van valorar que és una muntanya periurbana molt
transitada, que existia una complicitat de tots els partits, i també als contactes
que van fer les entitats i la secció local del partit que gestiona la conselleria.
Amb un pressupost de 60.000€, la Generalitat va fer la intervenció d’eliminació
dels pins afectats. L’empresa concessionària però, no va fer l’eliminació completa
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altament combustibles, que suposen un greu perill d’incendi. En aquest punt
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les administracions es van passar la pilota sobre de qui era la responsabilitat de

del brancatge resultant, fent que a la muntanya en romanguessin perilloses piles

la retirada final... si de qui té competències a la nostra muntanya -Ajuntament
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-mitjançant la premsa escrita, ràdio i xarxes socials-, les diferents
administracions han actuat i han retirat la brancada morta, fet que ens alegra i
alleuja. Des de la societat civil ens costa seguir els ritmes de l’engranatge de les
administracions per actuar, que és lent i feixuc. Però creiem que davant d’una
situació de risc cal ser més eficaç. D’altra banda, suggerim a la Diputació de
Barcelona, com a propietària de la finca de Torribera, que hauria de tenir una
cura més constant del seu bosc, atenyent que es troba en un espai d’alta
sensibilitat, que acull un centre assistencial, educatiu, esportiu i molt visitat
pels colomencs. Aquest espai hauria d’estar net per l’obligació de ser-ne
propietari i responsable, ja que a més la Diputació és una entitat sanejada
econòmicament.
L’experiència en afrontar la plaga del Tomicus ha demostrat que quan la
col·laboració entre administracions és possible, és efectiva, i que el paper de la
societat civil és necessari per a “desvetllar” les administracions.
-3-

m untanya

La ruta de les Tines
U
Tines de l'Escudelleta.

Text: Ramon Jordan. Foto: Ferran López

na caminada per la Vall del

Vàrem quedar bocabadats davant el

únicament la pedra de la zona i rajoles

Flequer i Serra de Puig Gili,

conjunt d’algunes d’elles, com les

corbes de ceràmica per revestir-ne

a la comarca del Bages, als

tines del Ricardo, del Tosques o de

l’interior.

municipis de Pont de Vilomara i

l’Escudelleta, però n’hem d’esmentar

En Manel, Rafel, Ferran, Rafa i jo, del

Rocafort, i amb una alçada màxima

una en particular: la de les Balmes

grup de veterans del Centre -els

de 623 m. sense cap dificultat, es

Roges, que aprofita una espectacular

Muntavis-, recomanem aquesta ruta

converteix en una bona excursió, una

balma natural. L’enginyeria pagesa de

(d’unes 2h30’) fins i tot amb nens, tot

ruta cultural que ens transporta a

l’època va fer unes construccions

i que després nosaltres vàrem

principis del segle dinou.

difícils d’entendre en el món de les

allargar-la a cinc hores, tot pujant el

A pocs quilometres d’una gran ciutat

noves

cim del Puig Gili.

tecnologies,

utilitzant

com Sabadell, podem recórrer la Ruta
de

les

Tines,

espectaculars

construccions circulars de pedra seca
que s’utilitzaven per fer vi sense
haver de transportar-ne el raïm per
uns terrenys esquerps, cap als cellers.
A la part superior de cada tina es
trepitjava el raïm de la verema i un
cop el most fermentat, es recollia el vi
per la part inferior a través d’un broc
encastat a la pedra. Dissortadament,
a la meitat del segle XIX, la fil·loxera
s’escampà

des

de

l’Empordà

procedent de França, i finalment va
arrasar totes les vinyes de la comarca.
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Tines del Tosques.

Foto: Ferran López

m untanya

Cavalls del Vent

Ruta pel Parc Natural Cadí-Moixeró
Text: Els veterans del CEP, “Els Muntavis”

2ª etapa. Refugi del Serrat de les Esposes, amb la Violant, fantàstica refugiera

T

emps era temps en què, carregats
amb l’escudellòmetre per cuinar i
esperit de vi per encendre’l,
recorríem el Pirineu i molts altres indrets
de la nostra geografia muntanyenca, tot
fent dures jornades amb unes motxilles
carregades amb tots els àpats. Ara això ha
canviat molt, ja que si vols, amb la
motxilla ben lleugera pots gaudir de les
instal·lacions i àpats dels refugis,
magníficament instal·lats, que t’ofereixen
gairebé tot el que necessites. Grups de
refugis es posen d’acord i munten rutes
com la que han anomenat Cavalls del
Vent, esplèndida travessa pel Parc Natural
Cadí-Moixeró.
Aquesta ruta va ser finalment l’elecció
d’enguany del grup de Muntavis, que al
llarg de vuit dies, iniciant-la el 25 de juny
al Coll de Pal, per fer cap al refugi del Niu
de l’Àliga, (a la Tossa d’Alp, 2535 m), i
finalitzant-la a Bagà el 2 de juliol. Des
d’aquest primer refugi arribem al del
Serrat de les Esposes, aprofitant per
pujar a Penyes Altes del Moixeró (2276
m). Ja al segon refugi, ens rep la Violant,
que amb la seva amabilitat i simpatia ens
expressa l’admiració que li produeix tant

la mitjana d’edat de l’equip com la nostra
estratègia de “grups”, entre l’ “A”, format
per Manel, Ferran, Rafel, Pedro, Rafa i
Ramon, (grup que cobreix la ruta i l’atac
als cims) i el grup “B”, d’en Josep Torrent
i l’Helios, que assoleix els refugis i
l’avituallament de tot l’equip.
Saltem de les Esposes al refugi dels
Cortals de l’Ingla, i al dia següent, al de
Prat d’Aguiló. A la següent jornada, pel
pas dels Gosolans assolim el Comabona
(2530 m) i pernoctem al refugi Lluís
Estassen, ubicat a la cara nord del
Pedraforca, cim icònic del muntanyisme
català, que assolim el següent dia per la
canal del Verdet, i davallem per la tartera
fins al de Gresolet. D’aquest darrer refugi

Foto Ferran López

passarem al dia següent pels Empedrats,
cap al refugi Sant Jordi, i la darrera etapa
arribarem a Bagà.
Cavalls del Vent és un magnífic recorregut
de 85 km. entre el Berguedà i la
Cerdanya, sense cap dificultat per als
bons caminadors. Nosaltres hem pogut
anotar un total de 130 km. en els 8 dies,
considerant també les ascensions
realitzades. Algunes jornades han estat
dures, amb potents desnivells, tant
positius com negatius.
Hem fruït molt d’aquesta sorprenent
ruta, i durant el dinar de comiat ja han
sorgit noves propostes pel proper any,
il·lusionats en pensar que tindrem un
any més per gaudir-ne.

5ª etapa. Descansant al refugi Lluís Estasen
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m untanya

Campament d’estiu al Ventolau
Vall de Tavascan. Pallars Sobirà

Acampada a l’estany Sord

A

quest any som pocs però
decidits; atacarem el cim pel
sud, i comencem l’aventura a
Cerbí, on tenen un petit prat a les
afores per deixar els cotxes que venen
a visitar les valls de Nyiri i de la Gola.
Pugem per la pista que va cap a la vall
de la Gola, però aviat agafem la
desviació a l’esquerra que ens permet
travessar el riu d’Unarre i ens
connecta amb el camí que puja per la
vall de Nyiri.
La vall és preciosa. Deixem a la nostra
dreta l’ermita de Sant Beado, a l’inici
de la serra Mitjana, que es va elevant
a la nostra dreta. L’ascensió per la vall
és molt agradable, però finalment
se’ns fa llarg arribar fins a la bassa de
Buixasse, on dinem una mica tard.
Encara ens queda remuntar fins el
coll Curiós, que ja tenim a la vista.
Primer arribem a l’estanyet de
Tartera, on enllacem breument amb
l’Alta Ruta Pirenaica, que ens
acompanya fins al coll Curiós, on la
deixem per baixar cap a l’estany de

Text: David Buils Foto: Arístides Pujalte

Caberante.
El
paisatge
és
espectacular, i els cims ens volten
donant la impressió d’estar en un lloc
inaccessible, tot i que sempre hi ha
camins que et permeten enllaçar les
carenes o les valls veïnes.
A l’estany de Caberante agafem un
camí que ens permet enllaçar amb la
ruta cap als Tres Estanys sense haver
de baixar fins a l’estany de la Gola,
que admirem des de dalt. La volta pel
nord del cim de la Gola ens ofereix
una pujada molt pedregosa que, per
sort, acaba aviat i ens deixa a l’estany
Sord, just sota d’un Ventolau
imponent, i que desprès d’un llarg dia
de marxa ens imposa bastant.
Muntem el campament i sopem
d’hora.
La nit no és gaire freda, i després del
descans, l’ascensió al Ventolau (2853
m) es veu amb més optimisme.
L’ascensió és molt directa cap al coll
de Ventolau, per després carenejar
fins al cim; això permet que, tot i
l’esforç pel pendent, la pujada sigui
-6-

relativament ràpida i en una hora i
mitja fem el cim. Les vistes són
espectaculars: des del massís de la
Maladeta fins a la Pica d’Estats, i des
del parc d’Aigüestortes fins a les
planes ennuvolades de França.
Baixem per recollir la motxilla i
comencem el descens cap a l’estany de
Ventolau, vorejant els Tres Estanys
en un paisatge trencat que ens fa
pujar i baixar per la vora dels estanys
fins al desaigua del Ventolau, que ens
engorja pel sud del pic de la Gola
mentre voregem el rierol per petits
salts, que porten al gran salt d’aigua
que baixa fins al planell de Sartari pel
forat de Ventolau.
Baixem decididament fent zigazagues fins al camí que baixa de
l’estany de la Gola a la pista que ens
portarà a Cerbi per la vall de la Gola,
donant-nos una perspectiva diferent
de Sant Beado. Un campament llarg,
però que ens ha permès conèixer
racons d’una bellesa excepcional.

m untanya

El Puig Sobirà
de Canalda (1924 m)
Solsonès
Ca la Rita

E

l set d’agost ens dirigim cap al
petit poble de Canalda, on
aparquem a la carretera que
porta a Odèn. Es tracta d’un cim no
gaire concorregut que es troba just al
nord del poble, per sobre les parets
de Roca de Canalda i Roca de Puig
Sobirà.
Des de la carretera agafem una
drecera que ens porta directament
sota la paret de Canalda, que l’anem
resseguint cap a l’oest per un camí
estret però ben definit fins la bauma
de ca la Rita on esmorzem. La casa de
la bauma va ser habitada fins a finals
del segle XX.
Poc després pugem fins a l’extrem
final de la roca Canalda i ens dirigim
per camins i pistes als camps de la
Borda, on enfilem amb decisió cap al
nord, ascendint la falda de la
muntanya sota un sol de justícia. Els
boscos ens donen cobertura només a
estones, des del coll a l’oest del cim
(1648 m.) agafem la pista que ens
puja de manera tranquil·la però

Text: David Buils i Puig. Foto:Arístides Pujalte

decidida fins al pas de les eugues, on
pugem a l’ombra del bosc seguint les
fites per fer cap a la base del cim.
Pugem al cim occidental, on les vistes
cap a l’est i el sud són espectaculars,
tot i que la calitja desdibuixa l’horitzó.
Mentre recuperem forces, una part
del grup decideix pujar al cim
oriental, que és un “cent cims”.

Puig Sobira occidental
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Anem a buscar el camí que baixa pel
nord cap a les Queredes. La intenció
es baixar cap a la font de Pallerols, cal
Pubilló, i tornar pel GR, però una
caiguda desafortunada, per sort sense
conseqüències greus, ens fa tornar
per la pista de sota el morro de la roca
fins al cotxe.

Foto:Arístides Pujalte

S enders
41ª Marxa
de Regularitat
del CEP
Text: Ferran López

E

nguany, la 41ª Marxa de
Regularitat del CEP, celebrada el
diumenge 12 de maig, ha tingut
com a escenari l’entorn natural del
municipi de Centelles.
L’itinerari, una ruta circular d’uns 9 km
de longitud i poc desnivell, apta per nens
i grans, va fer fruir tots els participants,
(i a la vintena de voluntaris dels controls
i escombra), tot descobrint magnífics
racons d’aquest municipi osonenc en un
assolellat dia de primavera
A les 8 del matí, al Parc Europa de Santa
Coloma, es reuniren uns vuitanta
caminants per acreditar-se, recollir
dorsals, documentació i agafar els dos
autocars preparats per l’organització. Els
equips eren conformats per parelles
prèviament inscrites al CEP, però en
alguns casos es va haver de trobar la
parella ideal allà mateix, i fins i tot la
formació d’algun trio.
Aquesta tradicional activitat del CEP és
oberta a socis i no socis, i va animar a
participar-hi a familiars, amics, coneguts
i saludats, que plegats, van passar un
matí ben divertit i saludable.
COM FUNCIONEN LES MARXES DE
REGULARITAT?
Aquesta es una pregunta recurrent entre
molta gent que s’acosta al nostre Centre.
Les Marxes de Regularitat tenen, a més
de la motivació i el gust de fer salut
caminant en companyia pels ambients
naturals, l’ingredient afegit de fer-ho
amb festiva competitivitat. Es tracta de
fer un recorregut assenyalat i
desconegut prèviament, però a un pas
regular i regulat, ni massa ràpid ni massa
lent. Dins el recorregut es col·loquen
punts de control, per tal que tothom hi
passi i no es perdi ningú. A l’arribada, el
control final recull els temps i n’elabora
la classificació. Aquesta doncs, és la
classificació de la 41ª Marxa de
Regularitat del CEP:
-8-

De can Vivet a can Castellar

Foto:Jacinto

Contol arribada

Foto: David Buils

Control del Purgatori

Foto:Jordi Pedrol

S enders

Lliurament
de premis
de la Marxa
de Regularitat
2019

E

l dimarts 21 de maig, a les 8
de la tarda, i amb la sala gran
del CEP ben plena de
classificats i admiradors, es van
lliurar el premis de la 41ª Marxa de
Regularitat als deu primers equips
classificats.
Els organitzadors de la Marxa
d’enguany i tot el CEP donem les
gràcies als participants i voluntaris
per ajudar-nos a gaudir d’una
jornada ben maca i primaveral. Ens
veiem l’any vinent!
NOTA DE LA REDACCIÓ:
La data de la Marxa va coincidir amb
el tancament del passat butlletí nº
139, motiu pel qual la redacció no en
va poder fer altre ressò que la
fotografia de portada.

Per més detalls i per saber la classificació de la resta
de participants, passeu pel CEP.

Tots els premiats, amb el president del CEP
-9-

S enders

Entre la carretera
i el riu Besòs

Text: Xavi Padró

verd, la polla d’aigua, la gavina riallera,
el gavià argentat... peixos com la llisa
llobarrera, el barb de muntanya, la carpa,
l’anguila... amfibis com la reineta, la
granota verda, el gripau corredor,
tortugues, la serp verda... mamífers com
el bisó americà, la mostela, la rata de

D

es que l’any 2002 va entrar en

palplantat, un conill gros i ufanós! la seva

funcionament la purificadora

sorpresa devia ser tan gran com la meva,

d’aigua

de Montcada, la

però no va marxar, es va quedar mirant-

A la flora, també hi ha força diversitat:

millora de la llera del Besòs i el seu parc

me fixament (deuen estar acostumats als

la canya, l’esbarzer, la boga, el jonc boral,

fluvial han fet possible, en aquest tram,

humans i potser algú els hi dona de

el lliri groc, el canyís, el gatell, l’alot,

una diversitat significativa en la fauna i

menjar)... fins i tot vaig tenir temps de

tamarius... Però a Internet no hi he

flora. Fa poc, a última hora de la tarda hi

fer-li una fotografia. Al cap d’uns dies

trobat res de conills. Potser com

vaig anar a passejar. Vaig baixar fins el

vaig tornar per aquella zona i la meva

s’estaven al marge del riu no hi consten...

riu pel passeig en direcció Montcada. A

sorpresa va ser trobar-ne dos de junts...

tampoc molts dels ocells citats no hi

l’alçada de la fàbrica Cacaolat vaig

una parella? Segurament, ja que érem a

viuen; alguns només van a alimentar-

endinsar-me en la petita franja verda que

la primavera.

s’hi. També és cert que els conills, ni

hi ha entre la carretera i el riu, plena de

Un cop a casa, vaig consultar per Internet

viuen al riu ni del riu, com els porcs

matolls, fonolls, bledes salvatges, cards i

la fauna i flora d’aquest tram del riu. S’hi

senglars, esquirols i d’altres animalons

algun esbarzer. A l’alçada del cementiri,

han observat unes dues-centes espècies

que campen al voltant d’aquest petit i

de sobte em trobo davant meu,

d’ocells, com el corb marí gros, l’ànec coll

fràgil eco-sistema que és el riu Besòs.
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claveguera, etc.

V ida del Centre

Sopar a la fresca del CEP

Text i foto: ANC

P

er a acomiadar el curs, el CEP
com ja va sent tradicional, va
convocar els socis i amics que
ho volguessin al sopar a la fresca, el
divendres 5 de juliol, al carrer de sant
Josep. Els comensals van aportar els
plats cuinats: primers, segons o
postres, que van ser exposats en forma
de deliciós bufet fred, on cadascú se
servia, degustava i compartia taula en
una nit d’estiu. Al final del sopar, i
després de brindar amb el cava, es va
fer el sorteig de diversos lots de
productes colomencs aportats per
comerciants del carrer sant Josep i de
la ciutat... passis per la piscina de
Torribera, àpats, llibres, caves, etc...
Agraïm la deferència dels comerciants
i donem l’enhorabona als afortunats
guanyadors.

El CEP en el
llibre Memòries
de Santa Coloma

A

igües de Barcelona ha
estat editant la història
de les ciutats que
conformen l’àrea metropolitana
de Barcelona. A Santa coloma es
va presentar Memòries de Santa
Coloma de Gramenet, on en una
primera part es recull la història
de la ciutat, il·lustrada amb
fotografies històriques, i una
segona part on es donen
testimonis de veïns i veïnes amb
un compromís per la seva ciutat,
persones que s’han posat al
capdavant d’associacions, de

comerciants, d’entitats de
caràcter cultural, social o
esportiu, moviments juvenils,
reivindicatius, etc... En un dels
capítols hi pren part el CEP, on
se n’explica la història i es dona
veu al president i a vuit socis i
sòcies de les diferents seccions.
El llibre es pot demanar
gratuïtament a Aigües de
Barcelona i també el podeu
veure per Internet:
https://www.aiguesdebarcelona.c
at/explora-educa-yparticipa/memories-del-districte
- 11 -

Text i foto: ANC

V ida del Centre

Textos: ANC, Fotos: Arxiu CEP

Ens deixen
Josep Martinell
i Jordi Olivés

E

l passat 31 de maig
ens deixava Josep
Martinell i Grau a
l’edat de 89 anys. Va ser
una persona estimada i
molt vinculada a la vida
cultural i associativa de la
ciutat, soci del CEP des de
feia molts anys i molt actiu
en la nostra secció de l’Aula
d’Extensió Universitària de
Santa Coloma de Gramenet,
on confeccionava els
resums de les classes-

E

l dissabte 3 de
setembre
ens
sorprenia la notícia de
la mort d’En Jordi Olivés i
Garrigó, als 84 anys. Va néixer
a Santa Coloma el 1935, on va
forjar al llarg de tota una vida
un gran nombre d’amistats,
com va quedar palès en el
multitudinari comiat al
tanatori, ple de gom a gom.
En Jordi tenia tres grans
passions: Catalunya, Santa
Coloma i la família. A Santa
Coloma era molt conegut per
haver participat en moltes
activitats de la ciutat: al CEP,
del qual feia molts anys que
n’era soci, a la Parròquia des
de ben menut, en el món de
les
tradicions
populars
catalanes, i sobretot en el
moviment
sardanístic,

impulsant el Patronat pro
Aplec. També era molt
conegut pel seu ofici de
rellotger, treballant durant
molts anys a la rellotgeria
familiar del carrer Major.
Al sepeli es van desgranar les
seves virtuts: com a persona
pacient, bondadosa i sobretot
optimista, ja que tot i els
darrers problemes de salut
sempre va mirar endavant.
També es va destacar la
importància que per a ell
tenia la família, la seva esposa
Angelina i els fills i néts.
Tot i que sempre va voler
estar en segon pla, va deixar
una gran empremta, ja que va
fer una tasca a la ciutat en què
se’l trobarà a faltar.
Descansi en pau.
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conferència. La seva figura anirà
sempre associada a l’entitat
colomenca La Colmena, de la qual en
va ser president durant 28 anys.
També va prendre part en molts
aspectes de la vida colomenca quan la
seva feina d’enginyer industrial li ho
permetia: va ser regidor en el primer
Ajuntament democràtic l’any 1979
per Convergència i Unió, membre de
la comissió de Festes, implicat amb la
parròquia de l’Església Major, amb
gran dedicació al museu parroquial,
entre d’altres iniciatives ciutadanes.
L’estima que en Josep Martinell tenia
per la seva família, els amics i Santa
Coloma, queda reflectida en el llibre
Santa Coloma i en Papitu, que es va
publicar l’any passat, on se segueix la
biografia de Martinell, i que és també
una part de la història de la ciutat.

V ida del Centre

Exposició d’Amics del Bonsai al CEP
Text: ANC

L

’Associació d’Amics del Bonsai
de Santa Coloma de
Gramenet va realitzar una
exposició de bonsais a la sala gran
del CEP, entre els dies 31 de maig i
2 de juny. A la inauguració hi va
haver parlaments del president del
CEP Albert Noguera, del regidor de
Medi Ambient Álvaro Rodilla i de
l’Eliseo Romera, president d’Amics
del Bonsai. Vam tenir l’oportunitat
de contemplar alguns dels arbres
cultivats pels membres de
l’Associació, com ara figueres,
pomeres, oms, magraners i romanís
entre d’altres, tots treballats amb
molta cura, tant els més joves com
els més vells, ja que el valor del
bonsai no és tant pels anys que té
com el treball realitzat. Ja fa molts
anys que podem gaudir de la feina
dels Amics del Bonsai, i esperem
poder gaudir-ne molts més.

Presentació de l’exposició
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Foto: Rut Solés

C iutat

Text i foto: Albert Noguera

Stand del CEP a Can Zam

Diada del Medi Ambient

L

a primera setmana de juny es
commemorà el dia Mundial
del Medi Ambient, i el
diumenge 2 de juny, de les 10 a les
14h, es va celebrar aquesta diada al
parc de Can Zam. Algunes entitats
colomenques relacionades amb la
natura van participar-hi, posant la

seva paradeta per sensibilitzar i fer
visible el patrimoni natural
colomenc. El CEP, l’Hort Sereny de
Sant Jeroni, Bosc de Llum, Veu
Animal, Ecometròpoli, el Centre
d’Estudis de la Natura del Barcelonès
Nord,
la Vinya d’en Sabater,
l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana

de Barcelona van ser alguns dels
participants en la diada, en què entre
d’altres activitats festives es va
alliberar un bernat pescaire,
procedent d’un centre de recuperació
de fauna salvatge.

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

- 14 -

C iutat

Text: Ferran López

Del pi gran
de Singuerlín
a l’olivera
monumental

E

n el butlletí anterior fèiem referència a la
desaparició del gran pi d’Anselm de Riu, al
barri del Singuerlín. La fotografia que hi
incloíem, la reproduïm en aquest butlletí,
encerclant-hi el pi tal com era als anys 50, ja que
va confondre molts lectors amb el gran pi del
costat de la foto, desaparegut ja fa molts anys.
Aquest tram de carrer, a tocar de l’Avinguda de
Francesc Macià -l’antiga carretera de la Roca-, ens
resultava trist i nu sense la presència i l’ombra
d’aquell arbre. Ens dolíem també de la poca
sensibilitat del Consistori envers el monumental
pi, pel fet de tallar-lo de soca-rel sense
pràcticament debat tècnic ni tenir en compte
l’opinió veïnal.
Ara toca felicitar l’ajuntament, que, amb pocs dies
de diferència entre la seva retirada, l’ha substituït
per una olivera de grans dimensions, com n’hem
vist poques. Felicitem la rapidesa en què ho ha fet,
adequant-hi també la zona enjardinada del seu
voltant. Confiem que aquesta olivera, ara més
tronc que brancada, pugui prosperar i fer més
capçada.

Una Magna olivera domina el paisatge

El pi de Siguerlín, els anys 50

Foto: Ferran López

Foto: Arxiu CEP
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C iutat
EL CORRELLENGUA 2019

“L’essència màgica de les coses”
A SANTA COLOMA DE GRAMENET
Iniciativa de la Coordinadora d’Associacions per la llengua Catalana
Text: Ferran López
Els actes del Correllengua
d’enguany a Santa Coloma estan
organitzats per moltes entitats entre les quals es troba el CEP-,
cosa que ens satisfà molt, tot i la
necessitat d’ampliar-ne l’àmbit
d’acció, per donar-li més
incidència social a les escoles, els
barris i altres entitats de la
nostra ciutat. Aquest any està
dedicat a Pere Calders.
El programa provisional
seria el següent:

Passi del documental Pere
Calders, la mirada subtil del
narrador.
L’Orfeó Tanit farà un tastet de
les Cançons del Nord i de les
cançons d’Antaviana.

Dia 12 de juliol, des de les 20
hores fins a la matinada
Bar musical Yesterday
Primera
edició
de
l’
ENROCKCAT. La festa de la
música en català

Dia 30 d’octubre de 2019 a
les 19 hores
Centre de Normalització
Lingüística L’Heura
Acte d’inici del Voluntariat per la
Llengua dedicat a Pere Calders.
L’objectiu és fer conèixer Pere
Calders als alumnes del CNL
L’Heura i del Centre de Formació
d’Adults del Fondo. Amb una
presentació introductòria, tant
de la persona com de la seva
obra, per tal que l’alumnat en
tingui una idea general, afeginthi un component divertit.

Dia 25 de setembre a les 19
hores: Acte d’inauguració del
Correllengua
Biblioteca Central
Lectura, per part de Txell Bonet,
del manifest del Correllengua
2019, redactat per en Jordi
Cuixart.
Inauguració de l’exposició “Pere
Calders: l’essència màgica de les
coses”, amb la participació de
Diana Coromines Calders.
L’exposició romandrà fins a l’11
d’octubre i es planteja que sigui
itinerant per les altres
biblioteques de la ciutat.

9 de novembre
Can Roig i Torres
Grup de Teatre La Colmena
“El Jardí d’en Calders”, un
recorregut físic i teatral pels
contes de Pere Calders.
El jardí era un dels espais que
més li agradava utilitzar a Pere
Calders en les seves històries. Es
tracta de fer un recorregut pel
jardí de Can Roig i Torres, on hi
anirem trobant actors i actrius
que posaran veu als contes de
Pere Calders, amb una última
parada a la sala del piano, on els
contes deixaran pas a la música,
amb cançons de Jaume Sisa, del
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musical Antaviana, que Dagoll
Dagom va fer a partir de l’obra
de Calders.
Dia 14 de novembre a les
18:30
Sala Sayrach de la Biblioteca del
Fondo
Conferència de Montse Barderi,
comissària de l’any Pàmies.
En aquest acte, amb el suport
d’Òmnium Gramenet, es farà
una curta presentació de l’any
Teresa Pàmies, en el centenari
del naixement. Un passeig per la
seva vida i obra amb aspectes
fonamentals
com
l’autodidactisme, el feminisme,
la vellesa, la defensa de la
llengua, tot fent-ne la relectura.
Dia 19 de novembre, tot el
dia
Sortida a Llançà amb l’itinerari
de Pere Calders organitzada pel
Centre
Excursionista
Puigcastellar
Altres actes previstos:
Òmnium Gramenet i ANC
Gramenet
per
la
Independència
proposen
organitzar conjuntament un
recital sobre Joan Brossa que
aniria a càrrec d’Elvira Prado,
actriu d’espectacles poètics.

C iutat

Debat sobre el futur del Parc
de Can Zam

Text i foto: ANC

E

l passat 19 de maig, la sala del
Centre d’Art Contemporani Can
Sisteré es va omplir per escoltar
el darrer debat sobre el futur de Can
Zam, el darrer perquè ja han estat
molts els debats i actes que s’han fet
sobre aquest espai estratègic pel futur
de la nostra ciutat, i que després de més
de 40 anys encara espera una solució
final a un parc inacabat.
L’acte el va convocar la Plataforma en
Defensa de la Serra de Marina i Can
Zam, per a escoltar els representants
polítics de les principals candidatures
municipals colomenques i les seves
propostes pel futur de Can Zam.
Gairebé totes hi van participar: En
Comú Podem amb Antonio Molina,

Esquerra Republicana amb Salvador
Clavera, Albert Gerard Ventura per
SOM Gramenet, Gemma López de
Junts per Catalunya i Miguel Padilla
per Ciutadans. El PSC no hi va voler
participar, i el públic es va quedar sense
escoltar una de les principals opinions,
per quant és el partit en el poder.
L’acte el va dirigir la periodista
colomenca Odei Antxustegi-Etxearte,
que sobre diferents qüestions sobre
Can Zam va anar donant la paraula a
cada representant. Les posicions de la
majoria dels partits es van decantar cap
a l’acabament d’un gran parc verd com
el tenen la resta de ciutats
metropolitanes, amb alguns matisos
que anaven des d’un parc verd i frondós

a opcions com espais multi usos, com
l’existència d’espai per espectacles
d’una mida assumible pel parc. L’únic
partit que va estar d’acord en mantenir
macro espectacles com els actuals va
ser Ciutadans, que va argumentar que
cal treure benefici d’aquest espai, i en
aquest punt va esgrimir el seu suport a
l’equip de govern. L’únic punt en comú
de tots els presents, és que cal acabar
Can Zam i que no pot romandre més
amb espais tancats i sense ús ciutadà.
El debat va servir com a mínim per a
que Can Zam deixi de ser invisible en
els programes electorals i en l’agenda
dels projectes de ciutat. Veurem si en la
propera legislatura es dona algun pas
més.

D’esquerra a dreta: Salvador Clavera, Gemma López, Odei A-Etxearte, A. Gerard Ventura, Miguel Padilla i Antonio Molina
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G rup Infantil

Colònies d’estiu 2019

Finalment ja hem
acabat el curs, i amb
ell ens enduem moltes
experiències i
aventures a l’esquena.
Per fer un breu tastet
sobre el que han estat
aquests últims mesos
començarem per...

cofre del tresor gràcies a aquesta
combinació, amb algunes sorpreses per
a totes nosaltres!
En aquesta trobada ens ho vam passar
d’allò més bé, entre d’altres coses,
perquè vam poder conèixer a moltes
persones noves!

Rocòdrom
La següent parada va ser al rocòdrom!
Tota una experiència nova! Tot i que...
Nosaltres, ja sabeu que som uns
experts de l’escalada...
Al matí, en arribar, vam agafar forces

La gran trobada!
Així va ser com vam batejar la fusió
entre dos grups d’infants de Santa
Coloma de Gramenet: L’Esplai Mainada
i el nostre Grup Infantil, del Centre
Excursionista Puigcastellar.
Aquest dia ple de sorpreses va començar
amb els dos grups separats. Cadascun va
quedar al seu punt de trobada habitual,
i justament allà van començar un seguit
de proves que, al superar-les, ens
portarien a Can Zam. Un cop al lloc ens
vam trobar totes i ens vam poder
presentar. Durant el matí vam poder
realitzar més proves, en les quals
obtindríem una combinació numèrica...
Amb l’ajuda de totes vam poder obrir un

Al Rocódrom de Montjuic
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amb un bon esmorzar. Al començar
estàvem una mica desorientats; d’una
banda perquè, com ja sabeu, som més
de muntanya que de llocs tancats, i
d’altra banda perquè estàvem molt
emocionats, però no teníem gaire idea
de com pujar aquella paret tan vertical!
Tot va sortir genial; cap ferit, i a més a
més vam descobrir una nova activitat
que ens va agradar molt!

Natupark
Aquesta si que ens sona! Anar al
Natupark és una excursió mítica de

Text i fotos: Grup de “monis” del GICEP

cada any, que ens serveix per fer una
recàrrega de tota l’adrenalina que
necessitem per acabar el curs. Com cada
any, ens van fer una petita explicació
sobre com utilitzar l’arnès i totes les
eines de seguretat. Un cop fet el circuit
de prova, ens vam disposar a pujar a les
pistes! Aquest any no ens va donar
temps de pujar a la pista negra... però
això ens ve genial com a excusa per a
tornar-hi ben aviat!

Dia sobre rodes
No podia faltar la gran “Bicicletada”,
que aquest any hem anomenat “Dia
Sobre Rodes”! Això consisteix en agafar
el transport autopropulsat que més
t’agradi i anar amb aquest fins a la
platja! Tot i haver moltíssimes onades
ens vam poder refrescar una mica, i
gràcies a la protecció solar, tant per la
pell (crema) com per als ulls (ulleres de
sol), ningú en va sortir escaldat!

Colònies d’estiu
PSAMMODROMUS
Per fi van arribar les esperades colònies
d’estiu! Aquest any vam pujar ben
amunt; vam anar a la casa de colònies
“Els Falcons” a Cornellana, un petit
poble situat al costat del parc natural
del Cadí-Moixeró.
Vam fer la típica ruta de colònies el
primer cap de setmana, on el sol no ens
ho va posar gens fàcil... Algunes vam
poder observar i conèixer vàries
constel·lacions en aquella nit tan
estrellada.
Durant tota l’estada vam fer alguns
tallers, i cada grup d’element (recordem
que els grups d’element són els grups
d’edat) va poder organitzar a la seva
manera una petita festa d’un dia
dedicat exclusivament per a cadascun.
En aquestes colònies hem utilitzat força
un recurs anomenat “joc de rol”, que
ens ha servit per poder posar-nos en
situacions que potser eren conegudes,
o situacions que no hauríem pensat
mai.
Per posar-vos una mica en situació
explicarem breument el centre d’interès
d’aquest any: Ja fa temps, al GICEP ens
va arribar informació sobre uns
excursionistes que s’havien tornat
immortals per haver tocat una mena de

Dia sobre rodes

Al Natupark

sargantana
anomenada
“Psammodromus”. Durant el curs hem
anat obtenint pistes sobre aquests
excursionistes, però a les colònies el
nostre objectiu era trobar aquest
animaló, perquè els nostres nous amics
poguessin deixar de ser immortals. Per
sort, a Cornellana vam trobar un
Oracle amb una Pita que ens van ajudar
a trobar la “Psammodromus” amb un
joc mitològic, on vam aprendre moltes
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coses sobre constel·lacions!
Finalment vam poder ajudar als
excursionistes, i vam celebrar-ho amb
una nit de gala, on alguns van acabar
ben remullats a la piscina...!
Ara sentim nostàlgia d’aquests dies tan
aïllats i màgics... Però tenim moltes
ganes de trobar-nos amb nous reptes i
aventures per afrontar-ho tot, juntes
un any més!

E el lector escriu

Text: Adrià Ballester i Garcia

Responsabilitat ciutadana

L

a responsabilitat ciutadana a

necessiten ser propiciades, per tal de no

malaltia, edat avançada, o per raons

l’hora de mantenir el civisme als

fer recaure la responsabilitat del

d’horari laboral.

nostres carrers és un tema que

civisme de la nostra Santa Coloma de

interessa a cadascun de nosaltres, com

Gramenet sempre als agents de l’ordre

també és un aspecte que ha de ser

i neteja dels carrers, sinó també a

tractat

cadascun/a de les nostres ciutadanes i

des

de

les

institucions

públiques, començant pels municipis,
siguin grans metròpolis, ciutats,
pobles, vil·les, llogarets o masos aïllats.

ciutadans.
Aquesta actitud és prou important i
radica en el concepte bàsic que si veiem

La consciència individual d’on vivim i

que l’entorn en el qual vivim no és prou

percebre el nostre entorn com un espai

adequat, o no està en condicions

bonic sobre el que cerquem millorar

òptimes per fer més agradable la nostra

l’entorn, és bàsica. El reciclatge ordenat

vida, som nosaltres mateixos els que

dels contenidors de deixalles, la

hem de prendre la iniciativa de

reutilització d’objectes, la creació de

mantenir una actitud pro activa per tal

populars mercats setmanals com una

de mantenir l’entorn net, amable, amb

forma d’intercanvi i venda d’objectes

un límit de soroll que garanteixi la

que no fem servir, però poden ser útils

tranquil·litat de les persones que

a d’altres ciutadans.... són actituds que

necessitin descansar tothora, sigui per
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D’altra banda, per tal de mantenir un
bon veïnatge, influeix molt que
ciutadanes i ciutadans mantinguem
una voluntat tolerant i d’ajuda envers
el veí o veïna del mateix replà. L’actitud
negativa, per exemple, fóra no saludar
a aquella persona que agafa l’ascensor
al mateix moment de nosaltres i que no
li desitgem ni un “Bon dia”, una senzilla
frase que denota cordialitat i
amabilitat, com també ho és demanarli a aquesta persona pels seus familiars
més propers, o en cas de mantenir-hi
llaços afectius, preguntar-li com li van
els estudis, la feina, els projectes... és
aleshores quan la serotonina, l’hormona
de la felicitat, s’allibera, i tornem a casa
de més bon humor.

O rfeó Tanit

Text: Dolors Romero Labrada

Concert del Carmina Burana al
Teatre de la Passió d’Esparreguera

E

l 12 de juliol d’enguany va
tenir lloc a la Sala Gran del
teatre
de
la
Passió
d’Esparreguera un concert de l’obra
Carmina Burana. Va ser interpretada
per un gran cor compost per l’Orfeó
Tanit de Santa Coloma de Gramenet,
la Coral Ipharadisi i la coral Vocal
Ensemble -aquestes dues de l’Escola
Municipal de Música-, juntament
amb la coral de la Passió
d’Esparreguera. La banda de Música
estava composta per l’Associació
Musical Can Roig Torres, i per la
pròpia del teatre de la Passió. També
de quatre solistes: César Puente
(baríton),
Anna
Fernández
(mezzosoprano), M. Luz Martínez
(soprano) -aquests tres, professors de
l’Escola de Música- i la soprano de
Santa Coloma Montserrat Melero,
tots sota la batuta de Salvador
Francés, director de la banda de Santa
Coloma.
Aquesta obra, emmarcada dins la

programació
de
les
Festes
d’Esparreguera 2019, fou organitzada
per la Fundació Passió d’Esparreguera,
amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Esparreguera, es va caracteritzar
per comptar amb la presència a
l’escenari de cent cinquanta persones,
entre cors, solistes i músics.
El Carmina Burana es una cantata
profana del segle XX, basada en 24
poemes medievals que es van trobar
a un monestir benedictí alemany el
1803, en un còdex datat entre els
segles XII i XIII. Els seus versos
profans, escrits per religiosos,
barregen el llatí, el francès i l’alemany
antics, i ens revelen una realitat
diferent de la vida monacal, que
promulga devoció i austeritat entre
els seus fidels.
Les peces que integren aquesta
cantata exalten la bellesa del món, el
plaers terrenals: l’aigua que purifica
els nostres cossos, l’explosió de color
que inunda els camps amb l’arribada
- 21 -

de la primavera, la recollida dels seus
fruits, el bon menjar i el lliurament
sense complexos a l’amor carnal són
algunes de les idees que prenen forma
gràcies al seu compositor, l’alemany
Carl Orff.
Cal destacar el bon assemblatge dels
cors amb la banda, les reconegudes
veus dels solistes, la bona direcció de
Salvador Francés. Per tant, el resultat
final no podia ser un altre que més
que satisfactori i exitós.
La
Sala
Gran
del
teatre
d’Esparreguera, que té una capacitat
de 1.100 persones en la platea, estava
pràcticament plena a vessar per
gaudir de la coneguda obra de Carl
Orff, i en finalitzar la representació,
el públic en peu va ovacionar
llargament la interpretació, cosa que
vàrem agrair amb dos exigents bisos:
Blanziflor et Helena i Fortuna
imperatrix mundi.

O rfeó Tanit

Text: Dolors Romero Labrada

Les dues corals, dalt l’escenari de Can Gili Nou

Concert a Can Gili Nou,
Vila Olímpica

E

l passat 7 de juliol, i convidats
per la Coral Icària de la Vila
Olímpica del Poble Nou en el
marc de la seva Festa Major, aquesta
i el nostre Orfeó Tanit van oferir el
concert d’estiu a la Sala d’actes del
Casal Can Gili Nou de la Vila Olímpica
de Barcelona.
A la primera part, sota la direcció de
Rafael Montaner, la Coral Icària va
obrir el concert amb la interpretació
de cinc peces: Aldapeko i Nerea izango
zen -populars basques-, O vos galo
comadre -tradicional galega-, El dinar,
adaptada per E.Azuaga, Ave Verum,
de W.Amadeus Mozart i Va pensiero

de G. Verdi.
A la segona part, l’Orfeó Tanit va
oferir deu peces sota la direcció de
Josep Pascual. Va interpretar Blue
Moon, un clàssic del segle XX arranjat
pel Richard Rodgers; Solamente una
vez, d’Agustín Lara; La caña dulce,
d’autor desconegut i recollida per
Xavier Montsalvatge; Riu riu chiu,
lletra anònima del cançoner
d’Uppsala i música atribuïda a Mateu
Fletxa “El Vell”; El cavaller enamorat,
del compositor Joan Manén; El meu
avi, de J. L. Ortega Monasterio;
Bandinha da vila, d’Arico Junior; el
Cànon de la Pau, de F. Terral; New
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York, New York, de John Kander;
Wade in the water, espiritual negra, i
Signore delle Cime, de Giuseppe di
Marzi,
El concert es va cloure amb la
interpretació, per part de les dues
corals, amb El Rossinyol, sardana
tradicional harmonitzada per Antoni
Pérez Moya i Good news, espiritual
harmonitzada per Wolfgang Kelber.
El nombrós públic, entregat, va
aplaudir amb intensitat i entusiasme
a la finalització del concert. Al nostre
Orfeó ens ha fet molta il·lusió poder
participar en aquest concert, i sobre
tot agraïm a la Coral Icària que ens
convidés. Col·laboracions com
aquesta, amb altres corals, ens
animen a superar-nos dia a dia, i
confiem poder comptar amb la Coral
Icària pròximament, a casa nostra.

O rfeó Tanit

Textos: Dolors Romero Labrada

Concert a Sant Pere
de les Puel·les
En el marc del Maig
Coral 2019 de la FCEC

E

l 12 de maig de 2019, a la
parròquia de Sant Pere de les
Puel·les de Barcelona, l’Orfeó
Tanit de Santa Coloma de Gramenet
va interpretar una selecció de peces

del Glòria RV 589, d’Antonio Vivaldi,
acompanyat per l’orquestra 3 Nations
Ensemble i la solista Marta Muñoz,
sota la batuta del nostre director,
Àngel Villagrasa.
Aquest concert, organitzat per la
Federació Catalana d’Entitats Corals
(FCEC) i l’Ajuntament de Barcelona,
s’emmarca dins el Cicle Maig Coral

2019 del Barcelonès, que té una
durada de quatre dies, i on hi
participen tradicionalment diverses
corals de la demarcació.
Cal subratllar el bon assemblatge del
cor amb l’orquestra, així com el
treball de la solista i la bona direcció
de l’Àngel Villagrasa.
La parròquia de Sant Pere de Puel·les
estava plena de gom a gom. L’acte va
concloure
amb
intensos
aplaudiments, felicitacions del públic
i també de la Federació Catalana
d’Entitats Corals. El resultat va ser
una vetllada de gran interès i
emotivitat.

Auditori de Can Roig i Torres

Concert del Glória de Vivaldi

E

l 22 de juny de 2019, l’Orfeó
Tanit de Santa Coloma de
Gramenet va oferir un concert
de música barroca a l’Auditori de Can
Roig i Torres de la nostra ciutat,
interpretat pel nostre Orfeó, la Coral
Madrigalistes de Catalunya, amb
l’orquestra 3 Nations Ensemble i dues
solistes, la soprano Carol Sosa, i la
contralt Aránzazu Garcia, dirigits pel
director Àngel Villagrasa.
A la primera part, l’orquestra 3 Nations
Ensemble, integrada per onze músics,
van interpretar peces de dos
compositors transcendentals de la
música barroca, amb instruments
originals de l’època. D’una banda, dues
peces de l’oratori El Messies, de Georg
Friedrich Haëndel, i de l’altra, una
selecció de peces de la suite orquestral
Wassermusik (Música aquàtica), de
Georg Philipp Telemann.
A la segona part, es va interpretar la
coneguda obra de música sacra, basada
en un text litúrgic, el Glòria en Re major

per a solistes, cor i orquestra RV 589
d’Antonio Vivaldi, a càrrec del nostre
Orfeó, la Coral Madrigalistes i
l’orquestra. Junt a la formació vocal,
van participar-hi les dues solistes,
El compositor va abordar aquest text
amb una barreja de mestria i de
singularitat, de manera que atorgava
importància a cada vers. La força de
l’orquestra ajuda a crear un contrast

entre les parts col·lectives i les de les
solistes.
Al finalitzar la interpretació, el públic
de l’auditori va respondre amb intensos
i vehements aplaudiments. Els
membres de l’Orfeó estem molt
contents del resultat per la dificultat
interpretativa que comporta l’obra, ja
que és de gran complexitat vocal i
instrumental.

L’Orfeó Tanit, davant l’Escola Municipal de Música
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Foto: Joan Guerrero

S ardanes

Text i fotos: Joan Llagostera

Aquesta primavera
hem fet forces
i reeixides activitats:
L’Aplec i la seva revetlla: Diumenge 26 de maig,
Parc d’Europa, dos quarts d’onze del matí; la
Bisbal Jove obre el 65è Aplec de Santa Coloma
amb “Alt Vallespir” de Max Havart. Poca gent
encara: els “muntadors” voluntaris de cada any,
les puntaires que van preparant els coixins, els
fils, les agulles, els boixets i els patrons per
començar els seus magnífics treballs, pels quals
no mancaran admiradors en tot moment; algun
sardanista matiner, passavolants i curiosos que
veuen com a la paradeta de l’organització es van
col·locant els obsequis que es rifaran durant el
dia, que són molts, diversos i de qualitat.
A mesura que es van succeint les peces
programades pel nostre especialista Andreu
Garcia, alternades entre la Bisbal Jove i la
Jovenívola de Sabadell, van augmentant els
assistents fins arribar a la culminació del matí
amb la imprescindible “Gramenet sardanista” de
Joan Pairó, que interpreten conjuntament les dues
cobles. Entremig la Jovenívola ha ofert una de les
primeres interpretacions de “Gina” obra de Josep
Bastons, acabada d’estrenar, amb arranjament
d’Antoni Mas i Bou. Visitants distingits van ser
els capgrossos, que van deixar-se retratar
encantats, saludant i fins i tot ballant en més d’una
rotllana.
Després del parèntesi per dinar i reposar una
estona, a les 5 de la tarda la cobla Sabadell
s’afegeix a les dues del matí, amb les quals es van
combinant amb una sardana de lluïment
cadascuna, per acabar amb les de conjunt “Gota
d’aigua” de Joan Calders i la preceptiva “Puig
Castellar” d’Enric Gratacós, de qui es
commemora el 50è aniversari de la seva mort.
També s’ha celebrat el centenari del naixement de
Josep Mª Albertí amb “Al·legoria”.

Aplec de Santa Coloma

Aplec de Santa Coloma

Aplec de Santa Coloma

Altres títols lligats amb el nostre poble-ciutat que
es van poder sentir i ballar van ser: Gramenet
joiosa, Santa Coloma de Gramenet Ciutat Pubilla,
Parc de Can Zam i, ara que ja tenim la Vinya d’en
Sabater ben arrelada, ens podríem apropiar també
del títol “Vinyes de ma terra” d’Amadeu Escoda.
Pel que fa a la revetlla, que s’havia de celebrar el
dia anterior, es va haver d’ajornar per mor de la
desitjada pluja, que es va presentar però, en el
moment més inoportú. En canvi, el primer de
juny, per la capvuitada, una bona tarda de

Revetlla a Can Roig i Torres
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S ardanes
primavera ens acompanyà al pati de l’Auditori de
Can Roig de Torres amb el repertori de dues
sardanes de més de 100 de tirada, molt bones i
molt ben tocades per la cobla Sabadell, i danses
tradicionals de colla i de parella amb la
col·laboració del grup “Triballcoloma”; valsos,
pasdobles, la sardana “L’amic Homar” i per
acabar “La Santa Espina”. Els qui no ballaven es
van mantenir ben arraulits a la poca ombra
ocupable.
Coca i vi dolç molt bons van ser degustats a
l’intermedi.
Diada del Soci i Dia Universal de la Sardana

Revetlla a Can Roig i Torres

Esdeveniment esperat i gaudit per més d’un
centenar d’amics que, a peu o amb l’autobús
llançadora contractat pels organitzadors, van
acudir a l’acollidor indret de la Font de l’Alzina,
per esmorzar en companyonia i cap a migdia
escoltar i/o ballar amb la Ciutat de Terrassa. Una
altra activitat d’èxit amb bona participació, que ja
s’ha fet tradicional. Un fet a destacar és l’estrena
en plena audició de la sardana original de qui va
ser president del Patronat, l’Eduard Juanola, que
té per títol “Font de l’Alzina, quina font!”,
arranjada per a cobla pel músic Àngel Pujol.
I per a aquesta tardor, tenim programat el
següent: (alguna d’aquestes activitats s’hauran
realitzat quan tingueu aquest butlletí a les mans)

Diada del Soci a la Font de l’Alzina

Diada del Soci a la Font de l’Alzina

Festa Major d’estiu: Al Teatre Sagarra,
diumenge 1 de setembre a les 7 de la tarda,
l’Esbart Maragall estrena el seu darrer treball
“NUeS” espectacle que, en vuit peces deslligades
una de l’altra, reflexionen sobre les nostres arrels
a través dels temps, per interrogar-nos sobre el
futur. Com és costum, es podran recollir entrades
al CEP a partir del 26 d’agost i fins el dijous 29
de 7 a 9 de la tarda; també divendres 30 i el mateix
dia de la funció al Teatre Sagarra.

Foto: Manel Valls

Ballada de retrobament i inici de curs:
L’endemà, dilluns 2 a les 7 de la tarda, al Jardí can
Sisteré, amb la Bisbal Jove.
Audició de la Diada de Catalunya: L’11 de
setembre no pot faltar aquesta tradicional audició,
després de l’ofrena floral a la plaça de la Vila.
Sortida a l’Aplec de Salou: recordeu que el
diumenge 6 d’octubre anirem a l’Aplec de Salou.
Oportunament en tindreu més informació i detalls.
Cursets d’aprenentatge i perfeccionament:
Tothom que hi estigui interessat, que es posi en
contacte amb la junta per poder organitzar-los
juntament amb la Colla Laietans, d’acord amb les
necessitats i possibilitats de tots plegats.

La Colla Laietans
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C ol·lectiu ciutadà

Notícies del Poblat
i el seu entorn
LLUITA CONTRA LA
PLAGA DEL TOMICUS
Com ja informàvem a l’anterior revista,
la tala dels pins afectats i la gestió
forestal per reduir la densitat de la
massa boscosa, va acabar a l’abril. Es
varen fer dos visites de control, la
primera amb l’equip de treball i tècnics

d’Ajuntament,
Generalitat
i
associacions. La segona, el 22 de maig,
amb la consellera d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, Sra. Teresa Jordà,
que va visitar el recinte de Torribera per
valorar in situ el resultat de l’actuació finançada per la Generalitat- de tala de
pins afectats pel Tomicus, així com de la
gestió forestal en l’àrea afectada. Va

Dos moments de la consellera Sra. Teresa Jordà
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venir acompanyada del seu equip tècnic
i l’enginyera responsable dels treballs.
En Pep Palacios i l’Albert Bellido, en
representació del CEP, junt a membres
de diverses forces polítiques, van ser
presents a la visita. No va venir cap
representant de l’Ajuntament.
Tothom va estar d’acord que l’objectiu
d’eliminar els pins malalts s’havia
complert, malgrat posar de manifest el
perill que representa la gran quantitat
de branques que han quedat al bosc, a
pistes i als camins, zones de gran
afluència de passejants, i situades dins
d’importants instal·lacions sanitàries i
docents. La senyora Jordà en va
prendre nota, i en nom de la
Generalitat es comprometé a fer
gestions amb la Diputació per que es
millori l’estat de la finca i es redueixi el
risc d’incendi. També vàrem posar de
manifest que el CEP ha presentat
instàncies a la Diputació i a
l’Ajuntament, denunciant la situació.
Arran d’això, l’Ajuntament va convocar
reunió de la Comissió del Tomicus per
valorar aquesta situació. Es van fer
diverses propostes per retirar la major
part de la brancada i el CEP va quedar
encarregat de fer un reportatge
fotogràfic de totes les zones on les
restes presenten més perill, cosa que es
va fer l’1 de juny i es va enviar a totes
les parts implicades. També el periòdic
local El Mirall Net va publicar un
reportatge sobre el tema el passat juliol.
Fruit de totes aquestes gestions i
denúncies ha estat la retirada i
destrucció de la major part de les restes
vegetals, reduint així el risc d’incendi a
totes les àrees de treball: Can Butinyà,
Torribera, Torre Pallaresa, Font de
l’Alzina i camí dels minerals.
Cal ressaltar que en aquest procés el
CEP ha estat cabdal en totes les
gestions, i segons ens consta, Santa
Coloma es l’únic municipi on s’ha fet
una feina tan acurada.

Text: Albert Bellido

En 1er. terme, Conxita Ferrer, Dra. tècnica de les excavacions

OBRES AL POBLAT IBÈRIC
El juny es van fer treballs de neteja i
desbrossada de la vegetació del Poblat.
El mes de juliol, amb estudiants de la
Universitat de Barcelona, s’ha realitzat
la nova campanya d’excavacions, de tres
setmanes de duració, sota la direcció
tècnica de la Sra. Conxita Ferrer, amb
la supervisió del Museu, i finançada per
l’Ajuntament. S’ha acabat l’excavació de
l’habitacle 56, que presenta un
paviment de pedra. També s’ha excavat
totalment l’habitacle 60 i parcialment
el 59, sense troballes singulars. Al
mateix temps, un segon equip de

Foto: Albert Bellido

treball professional ha reparat les zones
dels habitacles de la vessant nord, que
havien patit actes vandàlics, i han
consolidat i recuperat la resta dels murs
i entrades dels habitacles. Ara,
habitacles i murs del carrer 1 (vessant
nord), presenten un magnífic aspecte.
Malgrat això, no ens cansarem de
demanar una actuació urgent per a
la vessant sud, que té els murs més
importants del poblat i ara en estat
ruïnós, amb alguns trams caiguts i
d’altres en perill d’esfondrament
imminent, cosa que no podem
permetre, ja que seria una gran i

irreparable pèrdua per la història i
el patrimoni municipal,.
El Col·lectiu ha instal·lat un rètol a
l’entrada del Poblat, demanant més cura
als visitants en el tractament de les
seves deixalles. Eren molts el dies en
què el Planell de les Alzines era ple de
llaunes, plàstics i restes de tota mena
que degradaven greument el lloc. Ara
està més net i la paperera quasi buida.
Es nota que surt efecte i puja poca
gent...
D’altra
banda,
una
empresa/taller
de
nois
amb
discapacitats contractada per la
Diputació està fent setmanalment la
buidada de la paperera. Ja era hora!
Al Mirador de les Aus l’Ajuntament hi
ha instal·lat un rètol amb informació
tècnica i didàctica sobre les diferents
espècies d’ocells que transiten sobre el
turó.
TREBALLS FORESTALS
Com és habitual, continuem fent
tasques de manteniment i conservació
de les àrees forestals del nostre àmbit.
Una de les principals actuacions dels
darrers mesos ha estat condicionar amb
escocells la base dels arbres, per tal que
en cas de pluja recullin la màxima
quantitat d’aigua. Ara, i amb les pluges
torrencials de juliol, podem assegurar
que el resultat ha estat molt positiu.

PRÒXIMA JORNADA DE TREBALL

9 de Novembre de 2019

El Col·lectiu Ciutadà ha programat per aquesta jornada de treball la recuperació de la Font
d’en Bartomeu de Torribera, un espai molt visitat i estimat.
Volem fer un tractament integral de tota la vegetació que l’envolta i recuperar novament la veta
d’aigua, que ja fa anys que gairebé no raja.
La trobada serà a les 9 del mati a l’entrada del recinte esportiu de Torribera.
Porteu eines de tall, guants i càvecs.
Veniu, us hi esperem! passareu un gran mati i farem una feina cabdal per la comunitat.

COL·LECTIU CIUTADÀ - ELS BRUIXOTS DEL TORRENT
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A ula

Text: Francisco Torán

Caminada
a la Font
del Tort

Text: F. Torán

E

l passat 26 de febrer, amb bon
temps i ganes de caminar, ens
vam proposar fer una passejada
per l’espai protegit del Parc de la
Serralada de Marina. Vam començar a
la plaça de la Vila i teníem la idea
d’anar pel passeig que va pel costat del
riu, però no ho vam poder fer perquè
estava tallat per obres, així que vam
anar pel camí de terra a tocar del
marge.
En arribar a Montcada vam pujar al
passeig, i un cop passada la torre dels
Conills vam entrar al punt d’accés al
parc. Com que ja havíem caminat un
tram, ens vam aturar a esmorzar en
un espai on hi ha taules i bancs.
Vam seguir per un camí ample fins a la
Font del Tort, un cop passat el

Jardins a la Font del Tort

restaurant del mateix nom. Per cert,
el nom de la font prové d’un antic
propietari que caminava tort.
Més endavant passem pel costat de la
porta d’accés a can Panxa; en aquest
punt una cadena impedeix el pas de
vehicles.
En aquesta zona, una antiga pedrera
actualment repoblada de pins, vam

Foto: Antonio Enrique

anar pujant pel Turó de Moià sense
arribar al cim, passejant per la
multitud de senders que hi ha. Vam
anar baixant tot gaudint de les vistes
del Turó de Montcada i de Collserola.
Vam tornar pel mateix camí de
l’anada, amb la satisfacció d’haver
passat un matí magnífic en bona
companyia.

Caminada
per les
ermites

Text: A. Enrique

A

questa caminada es va fer el 30
d’abril per la Serralada de
Marina, per les tres ermites
properes: Miranda, Sant Climent i Sant
Onofre.
Com és habitual, vam sortir de la Plaça
de la Vila, i vam anar cap al carrer de Sant
Carles, Sant Jeroni, Prat de la Riba i Parc
de la Bastida.
Arribem a la primera ermita, la de la
Miranda, que està en ruïnes. Seguim fins
al monestir de Sant Jeroni, on recuperem
forces amb entrepà i got de vi, i reprenem
el camí fins a l’ermita de Sant Climent,
des d’on es veuen unes bones vistes del
litoral del Maresme. A l’ermita de Sant
Onofre no hi vam poder arribar, ...el camí
que jo coneixia estava tapat per la malesa
perquè no hi passa ningú. Quan pugui
buscaré un altre camí.

A l’Ermita de la Miranda
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Foto: Antonio Enrique

A ula

Text: Joan Boldú i Cuní

L’Aula al
Parlament

L

a nostra Aula ha participat, junt
amb d’altres, en un Taller
organitzat pel Parlament de
Catalunya, amb la finalitat de donar a
conèixer el funcionament, tant del
Hemicicle com de les Comissions, així
com la historia de la institució.
Vam fer un joc de rol, simulant que
érem partits polítics, tres grups en
total, i cada un d’ells va presentar
propostes de llei. La nostra Aula va
presentar-ne una sobre la "Gestió de
l’Aigua de Boca", i les altres, una sobre
la "Gestió de la Sanitat" i una tercera
sobre la "Gestió de l’Ensenyament".
Les vam fer públiques, i després les
vam negociar amb els grups de
l’oposició, arribant a un acord. Va
guanyar la proposta de l’Aula de Santa
Coloma.

Durant el joc de rol al Parlament

Després es va fer l’elecció del
President de la Generalitat, i gràcies
als vots propis més els d’un dels
partits opositors, vaig ser elegit jo
mateix.

Foto: Joan Boldú

Va ser una experiència agradable, a
part de pedagògica, que ens ha fet
entendre i valorar millor la tasca que
fan els nostres representants polítics
al Parlament de Catalunya.

Projecte intergeneracional de l’Aula
Text: Manel Garrido

U

n any més, la nostra Aula, i
dins el darrer trimestre del
curs, dedicà una de les seves
classes/conferència als alumnes de
Batxillerat d’instituts de Santa
Coloma, per fer la presentació dels
seus treballs de recerca. La valoració
d’aquest treball forma part de la seva
nota d’accés a la Universitat. Els
alumnes de l’Aula van seleccionar tres
temes, en funció del seu interès. La
Sala d’actes del Museu es va omplir.
Fins i tot, una de les presentacions va
ser gravada per una cadena de TV, que
tenia un interès especial amb un dels
temes. Els treballs seleccionats van ser
tres. L’alumne de l’Institut Ramon
Berenguer IV ens va parlar sobre
“L’atenció a la infància i
l’adolescència en risc. Experiència
personal en un centre tutelat”. El

Els Alumnes en la presentació dels seus treballs

de l’Institut Puigcastellar, sobre
“Fagoteràpia com a alternativa
als antimicrobians” i per últim el
de Can Peixauet sobre “Llibertat,
realitat o utopia”. Totes les
- 29 -

Foto: Antonio Enrique

presentacions van ser molt
interessants i molt aplaudides pels
assistents. A tots tres els hi desitgem
els millors èxits.

A ula

Text i fotos: Manuell Garrido

Al Palau
de la Música
Concert d’Havaneres

E

l passat 19 de juny, amb una
important
participació
d'alumnes, vam assistir al
Concert que el Grup de Girona MAR
ENDINS va oferir al Palau de la Música
Catalana. El repertori ofert i el
magnífic marc arquitectònic del Palau,
van fer les delícies dels assistents. Va
estar un concert preciós. Vam gaudir
d'una tarda molt maca!

Cloenda del
curs 2018/19
Aula Universitària

A

mb un dinar de germanor, unes
paraules del President, entrega
de les Colometes 2019 i
presentació de l’obra "ARSÈNIC I
PUNTES DE COIXÍ", per part del Grup de
Teatre Llegit de l’Aula, es va donar per
finalitzat el curs 2018/2019. Ha estat un
curs molt ben aprofitat, amb una
assistència molt important a totes les
activitats, i sobre tot, molt participativa.
Adéu Curs 2018/2019 i benvingut Curs
2019/2020.

El president de l’Aula en el dinar de
cloenda del curs

Foto composició de Manuel Garrido al Palau de la música
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F lora i fauna

Text i foto: Pepi

Fruites
del bosc

els antocians – i pel seu elevat contingut
en vitamina “C“. L’aportació calòrica és
baixa i són una bona font de fibra.
A la cuina són excel·lents per a
l’elaboració de postres, (pastissos,
mousses, farciments...), gelats, salses i
melmelades.
EL NABIU
Quan és ben madur es pot consumir
fresc. Alguns estudis han demostrat que
el seu consum ajuda a combatre les
infeccions orinaries. Sabies que els
nabius de color blau són més dolços
que els de color roig?

H

i ha una gran varietat de fruites
del bosc amb diferents colors i
sabors, entre els quals destaquen
els nabius, les groselles, els gerds, les
móres, l’arboç, l’aranyó ...
Des del punt de vista nutricional,
destaquen
les
seves
propietats
antioxidants, sobre tot per la presència
de pigments a la pell,– els carotenoides i

LA GROSELLA
És la més consumida i es pot trobar de
diversos colors, tot i que la varietat negra
és la més dolça. Sabies que de la
grosella negra se n’obté un licor
denominat cassis, que s’elabora a
França?
EL GERD
Anomenat també maduixa del bosc, es pot

trobar al mercat, principalment de juliol
a setembre. Conté un elevat contingut en
fibra i àcid fòl·lic, ideal per a les
embarassades.
LA MÓRA
S’obté d’un arbust, l’esbarzer, i es
beneficiosa pel sistema circulatori, pel
seu contingut en les vitamines “E” i “C”.
A la cuina és ideal per donar sabor
agredolç als plats salats.
L’ARANYÓ
És el fruit amb que s’elabora el
patxaran, semblant al nabiu en forma i
color, però de sabor més amarg, raó per
la qual es destina a l’elaboració de licors
considerats digestius.
L’ARBÓÇ
Es cull ben madur i ofereix un sabor dolç
agradable, encara que l’elevat contingut
en alcohol l’ha exclòs de la gastronomia.
Cal consumir-lo immediatament, ja que
es fa malbé amb molta facilitat.

El cabirol
Castellà: corzo
Científic: Capreolus capreolus
Text: Albert Noguera

E

l cabirol és el cèrvid europeu més
petit. Les femelles pesen de 13 a
25 kg i els mascles de 16 a 30 kg.
El seu cos fa de 95 a 135 cm de llarg i
una alçada a l’espatlla d’entre 60 i 90 cm.
La seva cua és curta, i el cos és de color
marró vermellós, mentre que a l’hivern
és de color marró grisenc.
Les cries presenten taques blanques al
pelatge, que tenen una funció de
camuflatge. Les banyes, que només són
presents en els mascles, fan uns 23 cm
de llarg, mai de més de tres puntes, i
cauen a principi d’hivern. Viu en boscos
i també en terrenys oberts amb bons
amagatalls, tant a les planes com a les
muntanyes.
Es distribueix per la major part
d’Europa. A Catalunya, antigament el
cabirol vivia a la major part del territori,
però l’any 1987 només es trobava en
algunes zones dels Pirineus. A partir

d’aleshores
s’ha
anat expandint,
afavorit per les
re i n t ro d ucc i o n s
dutes a terme per la
Generalitat.
És
present a la Serra
de Marina, i el mes
passat se’l va poder
fotografiar al parc
fluvial del Besòs.
Viu en solitari –
especialment en el
cas dels mascles– o
en grups molt
reduïts de caràcter
familiar. Les femelles crien a partir dels
2 anys. És actiu sobretot al crepuscle i
la nit, i passa el dia amagat entre la
vegetació. És de caràcter esquiu i
escapadís, i bon corredor i nedador.
S’alimenta principalment de fulles,
- 31 -

herba, gemmes, fruits, escorces,
líquens i bolets. Viuen en el mateix
territori al llarg de tota la seva vida. La
seva mitjana de vida és de 2 a 4 anys i
la màxima oscil·la entre els 12 i els 18
anys.

m irador

Agustina Rico

Llúdries al Besòs
Han trobat cinc llúdries al Besòs.
Alguna tresca de nit en un paratge on
de dia hi ha passejants i hi pastura
algun dels escassos ramats de l’àrea
metropolitana. Molt a prop, polígons
industrials i murs amb grafittis. Però
l’aigua i les lleres tornen a ser un lloc
bo per viure-hi. Al reportatge es diu
que feia trenta anys de la desaparició
de la llúdria o llúdriga del riu.
Segurament en són més. Tret dels
més joves, tots recordem de molt
enrere un Besòs infecte, el riu més
contaminat d’Europa, amb una pudor
tremenda a l’estiu. És una notícia
excel·lent que confirma la recuperació
del Besòs. El 2004 culminava la
transformació del riu i entorns. La
implicació
d’ajuntaments
i
institucions supramunicipals i els
fons europeus van aconseguir
revertir una degradació que feia
molts anys que es venia denunciant.
Perquè tot plegat té una lluita al
darrera, com tot el que en democràcia
s’ha anat aconseguint. A Santa
Coloma hi ha un mal costum, que no
és privatiu del municipi sinó un mal
molt estès: no reconèixer la feina dels
qui s’hi havien arromangat abans, no
esmentar-los, com si fer-ho devalués
la tasca recent o fos un record de poca
importància. El 1909, el Centre
Excursionista de Catalunya (CEC) ja
proposava un pla d’actuació en
diverses conques fluvials afectades
per l’activitat industrial: “Nostre pla és
estudiar química i bacteriològicament
les aigües de fonts i pous per senyalar als
Ajuntaments, metges i particulars on
tenen el perill. Però el nostre interès
arribarà més enllà: volem indicar els
remeis, la manera de sanejar les aigües
contaminades.” Setanta anys després,
el Col·lectiu Ciutadà del CEP, tenaç i
persistent, era el precursor de la
defensa i regeneració del Besòs, tot
implicant les poblacions riberenques
amb cartes, reunions, el mapa de la
conca –obra d’Alfons Martínez-, etc.

Paral·lelament, la constant denúncia
de Grama i corresponsals amb escrits
i fotos demolidores. I les baixades
carregades d’humor dels barris, amb
rais, amb bots inflables, amb tot el
que preservés de submergir-se en
aquelles aigües tèrboles.

Mestres de vida
La lectura del llibre del senyor
Vicente mostra, entre molts altres
aspectes, el valor d’un bon mestre,
aquell o aquella que ensenya dins o
fora de les aules, en temps d’estudi o
en temps de lleure, a la feina, a les
tasques socials... “Allò que el vent no
s’endugué” és el retrat d’un temps,
d’un país i d’una gent que creien
profundament en la cultura com a
enriquiment personal i social, com a
eina primordial contra l’alienació i
l’anorreament de l’obrer. Voluntat,
passió, servei i tota una vida de
treball en les matèries de recuperació
del patrimoni arqueològic i
paleontològic colomenc. Al museu
provisional del carrer Mn. Camil
Rossell, sempre ordenant material,
atenent visitants o escoles... I els qui
el van veure en acció expliquen com
recollia mostres del terreny en les
excavacions de les obres per
recuperar restes arqueològiques i
fòssils. Entre els testimonis per a
l’elaboració
del
llibre
del
Cinquantenari
del
Centre
Excursionista Puigcastellar vaig
constatar l’emoció i la gratitud amb
què “els nanos del senyor Vicente”
recorden
aquelles
excursions,
aquelles xerrades sobre “lo divino y lo
humano”, que van posar sòlides bases
en la seva personalitat. I, ja madurs,
li donaven les gràcies. A ell li escauen
les paraules que va escriure el poeta
Hölderlin: “Estimo la generació dels
segles venidors. La meva esperança més
feliç és aquesta, la fe que em manté fort
i actiu […]. L’objectiu més sagrat dels
meus desitjos i de la meva activitat és
promoure en la nostra època els brots
que maduraran en el futur”
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Sagarra,
patrimoni colomenc
Joan de Sagarra rememora en un
article que fa un segle que el seu pare
es va estrenar com a autor teatral al
Romea, on tants anys obriria la
temporada. Aquella primera obra,
Rondalla d’esparvers, va ser escrita “a
raig” a la finca familiar de Santa
Coloma, a la Torre Balldovina. Només
tenia 24 anys i ja era un poeta
reconegut. La va escriure per encàrrec
de dos prohoms de les lletres
catalanes, Pere Corominas i Ignasi
Iglésias, que el van convèncer que els
seus versos tenien un aire teatral en
una trobada casual al tren que anava
a Madrid, on Sagarra estudiava per
ser diplomàtic. Joan de Sagarra
recorda el fet, la companyia de
Rusiñol, de Guimerà i d’Iglésias a
l’estrena, l’èxit de públic i les 700
pessetes que va cobrar el seu pare.
Però sempre hi ha una recança en
Sagarra fill quan “torna” sobre el seu
pare: Barcelona, on tan popular va
ser, la ciutat que és protagonista i
escenari d’inoblidables creacions
sagarrianes, no li ha correspost. Ja
sabem que Santa Coloma no és
Barcelona, però Joan de Sagarra
hauria d’estar d’alguna manera
content que el seu pare i la seva
família “tinguin” un teatre, una
escola, la plaça del Mercat, uns
quants carrers i la tomba de la seva
àvia entre els llocs preferents de la
població. Josep Maria de Sagarra
estimava molt aquell poblet, on
s’enamorà de les feines dels pagesos i
aprengué els noms de les plantes i
dels ocells que enriquirien per a
sempre el poeta, el prosista i el
dramaturg. Potser ha mancat
“finezza” en moltes coses, no sempre
s’està del tot a l’alçada, però fets són
fets.

R eminiscències

Text: Joan Vicente Castells

Ningú no és profeta
a la seva terra*

R

esulta del tot axiomàtica la
coneguda frase de «Ningú no és
profeta a la seva terra».
Constantment es coneixen casos
d’investigadors i d’homes de ciència, que
han d’exercir fora del propi país per que
no se’ls valora com es mereixen i això, al
marge del conflicte socio-polític com va
representar la nostra Guerra Civil, perquè
una munió de músics, pintors, metges,
actors, arqueòlegs i científics de primera
fila haguessin d’emigrar a l’estranger.
Potser el cas més típic d’ingratitud d’una
nació vers un dels seus fills ha estat el de
l’històleg Santiago Ramón i Cajal, que
ningú del propi país va saber que era un
gran científic fins que els periòdics de
l’estranger no van publicar que havia estat
elegit Premi Nobel de Medicina de 1906.
Tota la gent amb inquietuds intel·lectuals
que va viure la nostra desgraciada
conflagració de 1936-39, va participar en
un monumental èxode vers algun indret
on la cultura no estigués maleïda. Gairebé
la totalitat de científics van emigrar a
l’estranger, amb la qual Espanya es va
quedar poc menys que òrfena en totes les
branques del saber. Recordem, que en el
camp de l’Arqueologia, un dels pocs que va
quedar va ser el professor Josep de C.
Serra-Ràfols el qual, quan es va produir
l’aixecament militar, es trobava realitzant
unes excavacions a Mérida i per això no es
va poder exiliar, com va fer el seu mestre
Pere Bosch-Gimpera. Serra-Ràfols, tan
aviat com va poder va tornar a Barcelona
on hi tenia la seva família i, de la mateixa
manera que l’oceanògraf Odon de Buen,
que residia a Mallorca, tots dos van anar
a parar a la presó.
Epifani de Fortuny, Baró d’Esponellà, que
en el nou ordre va ser nomenat Comisario
Provincial de Excavaciones Arqueológicas
de Barcelona, va reclamar Serra-Ràfols
perquè accedís a ser el seu assessor
professional. El professor Serra-Ràfols va
acceptar i hem de corroborar que malgrat
haver estat elegit pel règim franquista, el
Baró d’Esponellà sempre, sempre, es va
portar honestament i va deixar que SerraRàfols, catalanista fins a la medul·la,
obrés segons els seu criteri.

Aquest es va dedicar de ple a reactivar
l’arqueologia catalana i encara que
quedaven alguns professionals a l’ombra,
com Lluís Pericot, Joan Maluquer de
Motes i Albert Balil, Josep de C. SerraRàfols va voler jugar la seva carta amb els
aficionats. Ràfols es va posar en contacte
amb els arqueòlegs «amateurs» de cada
població, establint una relació de
reconeixement en les seves recerques i
acabant per constituir una gran xarxa de
col·laboradors, als quals els hi publicava
les seves descobertes, citant-los
anualment en una reunió intercomarcal.
El ressorgiment de l’arqueologia catalana
era tan intens que Serra-Ràfols deia, en
certa ocasió, que hi havia més activitat
arqueològica a Catalunya que en tota la
resta d’Espanya. Amb la intel·ligent
gestió de Serra-Ràfols es va aconseguir
que, d’una forma totalment democràtica,
controlés tots els jaciments arqueològics
del país, ja que en les reunions comarcals
de cada any, els col·laboradors exposaven
de bon grat, l’estat real de les recerques,
desapareixent, com per encant, el
furtivisme i les col·leccions personals de
materials arqueològics.
En aquella època es van formar
delegacions arqueològiques locals a les
quals corresponia la responsabilitat de
vetllar pels propis jaciments i de donar
compte de llurs recerques. De manera
que van ser elegides, com a delegats
locals d’excavacions arqueològiques, les
persones que havien demostrat més
dedicació a la tasca. Aquestes eren les
següents:
Josep M. Cuyàs, de Badalona; Josep
Estrada, de Granollers, Llogari Sala, de
Caldes de Montbui; Isidre Clapés, de
Castellterçol; Enric Llorac, de Llinars;
Antoni Cot, de Sant Feliu de Codines;
Antoni Borràs, d’Igualada; Josep M.
Thomas, de Capellades; Valentí
Santamaria, de Manresa; Sebastià Oller,
de Moià; Marià Ribas, de Mataró; Lluís
Galera, del Masnou; Jaume Ventura, de
Vilassar; Jaume Fàbregas, de Tiana; Lluís
Mas, de Sabadell; Joan Mitjans, de
Begues; Isidre Clopas, de Martorell; Joan
Pi, de Molins de Rei; Jaume Ferrer, de
Sant Boi; Francesc Baltà, de Terrassa;
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Enric Junyent, de Vic; Ramon Puig, de
Castellcir; Ramón Solé, de Roda; Zoil
Janés, de Torelló; Pere Giró, de
Vilafranca, i Joan Bellmunt, de Vilanova
i la Geltrú. A Santa Coloma de Gramenet
la Comissió d’Arqueologia estava
formada per Àngel Martínez, Genís
Ibáñez, Joan Vicente, Joan Vaello, Joan
Vilaseca, Josep Paricio, Bernat Ballester,
Màrius Jordana i Dídac Miejimolle.
Cal dir que aquests moviments culturals
eren, per molta gent, una mena d’antídot
per suportar la tirania i la manca de
llibertats del règim feixista. És a dir, que
les delegacions arqueològiques de cada
localitat van tenir cura, per pròpia
iniciativa, de reunir els materials
històrics i naturals per fundar els museus
locals a la majoria de poblacions. A l’any
1950, en la reunió celebrada a Martorell,
va prendre el nom d’Assemblea Comarcal
d’Estudiosos, en la qual encara recordo
van plantejar la ponència del
col·leccionisme aplicat a la pedagogia.
De
tots
aquells
homes
que
desinteressadament es dedicaren a
formar els nuclis de cultura i els
fonaments de la història de cada poble,
avui se n’ha perdut fins i tot la memòria;
ha caigut vergonyosament la pesada
llosa de la indiferència en un món banal
que creix cada dia més.
*Nota de la redacció:
Us oferim un article de Joan Vicente força
interessant, sobre l’arqueòleg Serra-Ràfols,
el qual va ajudar molt al CEP en els inicis de
l’arqueologia del poblat ibèric Puig Castellar.
Hi acompanyem una fotografia. Treta del
propi articulista de l’Enciclopèdia Catalana.

La foto retrobada

Terrenys de Montigalà, anys 80

Gramenet Imatges, Ernest Prats.

Imatge dels terrenys que eren coneguts popularment com “les
carreteres”. A final del 70 es van fer uns traçats de carrers i ponts per
proveir de vials una futura “ciutat satèl·lit”, que va quedar
paralitzada. També es va proposar fer-hi un gran parc forestal
metropolità, i fins i tot el trasllat del Zoo o de la presó Model.
Finalment es va reconvertir en polígon comercial, industrial i
d’habitatges (emprats el 92 com a complement de la vila olímpica per
a esportistes).
Estació Meteorològica del Centre Excursionista Puigcastellar 233 A
Conca del Besòs - Plaça de la Vila - Santa Coloma de Gramenet

TEMPERATURES MÀXIMES I MíNIMES
Segon trimestre 2019
Maig
Juny

Juliol
Maig
Juny

Juliol

Mínima

Màxima

29,9º dia 31

41,7º dia 28

38,2º dia 23

12,9º dia 4

11,2º dia 12

19,1º dia 28

Dies de pluja

Total litres

1

21,4 litres

6

4

Mitjanes

Màximes: 24,4 ºC
Mínimes: 12,9 ºC

Màximes: 31,8 ºC
Mínimes: 18,6 ºC

Màximes: 35,1 ºC
Mínimes: 23,3 ºC

º

º
º

74,8 litres

109,9 litres

Total dies pluja: 11
Total trimestre: 206,6 l.

Web del CEP:

www.puigcastellar.cat
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a genda

PROPERES ACTIVITATS
SETEMBRE

Diumenge 1: Festa Major d’estiu de Santa
Coloma. Patronat i Amics de la Sardana:
Concert de Festa Major al teatre Sagarra.
19:00 h. l’Esbart Maragall ens ofereix NUeS.
Dilluns 2: Festa Major d’estiu de Santa
Coloma. Patronat i Amics de la Sardana:
Audició als Jardins de Can Sisteré amb la
Cobla Bisbal Jove, a les 19:00 h
Dimecres 11: Diada Nacional de Catalunya.
Ofrena floral del CEP i després el Patronat i
Amics de la Sardana ofereix l’Audició amb la
Cobla Ciutat de Terrassa a la plaça de la Vila.
12:00 h
Dissabte 14 i diumenge 15: Secció de
muntanya. Sortida de cap setmana al Moixeró
Dimecres 25: Inauguració Correllengua 2019
Dilluns 30: Acte Correllengua a l’Heura. Pere
Calders

OCTUBRE

Divendres 4 a dimarts 8: Carpa de les
Jornades de Cooperació a la plaça de la Vila
Dissabte 5: Secció de Cultura: Ruta
arqueològica a Cabrera de Mar: Can Benet, Ca
l’Arnau, Can Mateu, Can Modolell
Diumenge 6: Patronat i Amics de la Sardana:
Sortida a l’Aplec de la Sardana de Salou.
Diumenge 13: Vida del Centre: Participació del
CEP en l’Activitat “Marina walk trail”, V Marxa
nòrdica contra el càncer d’amics de l’Hospital
del Mar. (Institut Emili Mira)
Diumenge 27: Secció de muntanya. Sortida
als cingles de Cabrera i Aiats

NOVEMBRE

Diumenge 17: Secció de muntanya. Sortida a
la Vall d’en Bas
............................

Informació d’altres activitats
Secció de Muntanya
Ens reunim tots els dimarts a les 20:30 h, al
CEP.
Tenim 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 a tots els socis.
Aula Universitària
El taller de PINTURA es continuarà tots els
dimecres, i els assaigs de la Coral Jordi
Antonín, els dijous.
Tots dos després de la Festa Major, a la sala
gran del CEP.
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