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e ditorial
Canvi climàtic: actuar a nivell
local a un problema global

A

quest hivern ens ha visitat el temporal Glòria, que ha deixat un
reguitzell de rastres de destrucció a la costa i a les riberes d’alguns
rius mediterranis, amb el desbordament de les seves aigües. La
destrucció del litoral ha desvetllat la manca de previsió amb la
urbanització dels litorals i riberes en llocs on mai s’hi hauria d’haver
construït. També hem assistit al trist declinar d’un Delta de l’Ebre, que
es submergeix per la poca arribada de sediments i la manca de protecció
per l’embat del mar... una evidència que el canvi climàtic ens està afectant
i afectarà tothom, i provocarà canvis en el nostre dia a dia. Patim la pujada
de les temperatures amb tots els canvis que comporta i es pronostica que,
a final de segle, la mitjana augmentarà 3 graus. També augmentarà la
contaminació de l’aire, perjudicant la nostra salut i, molt probablement,
les properes dècades haurem d’afrontar l’escassetat perllongada de pluges
i episodis de pluges torrencials, el debilitament de la vegetació del bosc
amb noves plagues, el perill d’incendis i el fet que mancaran algunes
matèries primeres essencials...
Per això és important que davant d’aquest problema mundial, la societat
s’organitzi a nivell local per fer-hi front. Per això, des del CEP ens afegim
al manifest ciutadà “Santa Coloma pel Clima” que fa una crida a les
entitats de la ciutat a considerar que l’emergència climàtica ens obliga a
afegir la lluita comuna contra el canvi climàtic a la nostra activitat
quotidiana i a ser part activa en l’aturada del malbaratament de l’energia
i dels béns de consum.
El manifest advoca perquè a Santa Coloma de Gramenet hi hagi una
resposta ciutadana que tingui a les entitats al capdavant: conjuntament
entitats i veïnat han de passar a l’acció climàtica. Una acció ferma i
decidida que transformi la vida a la nostra ciutat per mitigar el canvi
climàtic i per adaptar-la a aquest fenomen que ja hem començat a patir.
Molts són els aspectes en què es pot influir, com la gestió dels residus o
la regulació de les emissions contaminants.
“Santa Colorna pel Clima” també vol ser una crida al nostre Ajuntament
perquè constitueixi la Taula d’Emergència Climàtica a la ciutat, formada
per representats del teixit associatiu, membres dels partits polítics, per
tècnics i representants de I’Ajuntament, que serveixi per caminar
decididament cap a una ciutat més sostenible, i que amb la suma d’altres
iniciatives d’arreu del món, aconsegueixin frenar el deteriorament del
planeta.
-3-

m untanya

Escletxes
de l’Euga
Baixant a les escletxes

Text: Manuel Caballero

E

l diumenge 17 de novembre feia
un fred que pelava castanyes.
Quan passàvem en cotxe per la
plana de Vic, el paisatge gebrat feia
témer el pitjor, però finalment va fer un
dia esplèndid i assolellat.
Comencem l’excursió a la plana del
Xurri, i després de caminar una estona
en pla, comença la pujada pel camí de
les Escales de Sallent. En pocs minuts
la roba d’abric comença a sobrar. La
pujada és constant, però molt
agradable, pel mig de roures i alzines,
que a mida que anem pujant deixen pas
al faig, el rei d’aquestes terres.

Foto: Arístides Pujalte

A mitja pujada arribem al mirador
inferior del Salt de Sallent -Sallent
significa salt-, i continuem pujant i
fent-nos fotos de “postureig” a una
paret amb grapes. En arribar a dalt fem

El grup entre la gebrada
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una parada per esmorzar.
Un cop satisfeta la gana ens apropem a
la part superior del Salt, però malgrat
que recull tota l’aigua de la conca de Pla
Traver, en cau poca.
Continuem resseguint el filat que
separa el cingle fins a la creu de
Freixeneda. Des d’aquest punt accedim
a una magnifica fageda; el camí es
humit, i fa que alguns rellisquin, sense
cap accident.
A la part de dalt trobem una gran prada
gebrada, per la que carenem fins a una
altra, on comencem a baixar cap a
l’entrada de les escletxes.
Les Escletxes de l’Euga són un
trencament del terreny que forma un
laberint, on les pedres, els faigs i la
molsa creen la imatge d’un bosc
encantat. Aquest indret, que des de
sempre s’havia conegut, va passar a
l’oblit per la gent del Vidranès, fins que
els últims masovers de Freixeneda el
van tornar a donar a conèixer. Cal dir
que aquest paisatge és molt fràgil, i se
n’hauria de restringir l’accés perquè no
mori d’èxit.
El vam visitar durant gairebé dues
hores, i finalment vam sortir de les
escletxes per dinar, tot prenent el sol.
Reprenem el camí per la pista fins a les
ruïnes del Mas de Freixeneda, amb la
seva magnífica cabana. La deixem
enrere travessant un bosquet de freixes
que dóna nom al mas, fins arribar a un
corriol que surt de baixada a mà dreta,
travessant una fageda que es va
transformant en roure, alzina i bosc de
ribera en arribar a la riera. La travessem
dos cops gaudint de les diverses gorges,
fins arribar al pàrquing a mitja tarda.

Foto: Jordi Pedrol

m untanya

Serra de Vandellòs
La Foradada

Text: Toni Gómez

E

l desembre passat vam fer una
d’aquelles sortides que portes al
cap durant molt de temps i que
per mil raons mai acabes de materialitzar.
Es tracta de la descoberta de la Serra de
Vandellòs.
En l’afany d’abastar el màxim possible de
llocs emblemàtics, en resultà una
excursió bastant llarga, voltant els 20
kilòmetres, però que al final vam fer
sense massa complicacions, ja que els
camins eren força bons i fàcils de seguir.
Iniciem el recorregut al poble de
Vandellòs, i durant una bona estona
resseguim el GR 192-1 en direcció sudoest, apropant-nos al massís de les
Talaies. Un cop deixem el GR ja podem
albirar el nostre primer destí, la Roca
Foradada. El sender ascendeix molt
ràpidament i ens enfila a la Portella de les
Basses, a peu de la majestuosa paret, on
el mestral bufa fort, encara que minvant
per minuts després del temporal dels dies
passats.
Assolim la Roca Foradada i contemplem
el meravellós paisatge de la Serra de
Tivissa, l’Ebre, els Ports, la Serra de
Llaberia i el mar gairebé a tocar.
Carenegem amb molt bones vistes de
Vandellòs fins el cim de les Talaies, on
trobem les primeres cicatrius de les línies

Fotos: Arístides Pujalte

elèctriques que solquen aquesta Serra,
trencant a estones l’encant de la desolació
i duresa del paisatge típic d’aquestes
terres.
Arribem al mirador dels Dedalts, un altre
balcó imponent sobre el buit, on agafem
forces fent un mos. Des d’allà ens dirigim
al corral de Ca la Torre, i enllacem un
seguit de colls (de Pomporiol, de la
Basseta, de Navaies) fins enfilar
l’ascensió al Molló Puntaire, un tram curt
però molt bonic, passant per la roca del
Bolet.
Tornem a carenejar, amb el mar als peus,
fins la Portella del Xato, des d’on baixem
fortament pel camí de la Portella fins la
caseta de Pere Bou, per de nou pujar al
Collet de la Creu o Forat del Vent. Allà, en

Al Molló Puntaire

una mena de miratge sonor, ens arriba
música de pasdobles que intuïm prové
del poble de Castelló, als nostres peus.
Ens hi dirigim, i en arribar ens trobem
que estan de celebració. Missa, vermut,
orquestra i dinar de germanor. Es respira
ambient de festa en un poble que reviu a
poc a poc de les seves ruïnes, entre la
nostàlgia dels més vells i la il·lusió dels
més joves.
Des d’aquí, en comptes d’enfilar directes
cap a Vandellòs, ens desviem en direcció
a la font del Beltran, seguint un corriol a
l’obaga, molt fresc i ombrívol, en contrast
amb l’aridesa de les carenes i cims ja
assolits. Finalment, agafem el camí dels
Graus, que ens mena fàcilment de nou a
Vandellòs.

Foto: Toni Gómez
-5-

m untanya

Text: Toni Gómez

Grup de senderisme
a la secció de muntanya del CEP

E

nguany engeguem un
nou projecte a la Secció
de Muntanya del CEP.
Es tracta d’un grup de
senderisme, adreçat a aquells
socis que vulguin gaudir del
plaer de caminar, amb sortides
programades al llarg de l’any,
independents de les sortides
d’excursionisme i amb un grau
de dificultat i exigència
menors.
Volem fer del camí un lloc de
trobada, d’intercanvi. Ens
acostarem al nostre entorn
natural, no per a estar sinó per
a conèixer-lo i gaudir-lo,
evidentment des d’un respecte
al medi natural pel qual ens
mourem. Sempre a través
d’una activitat física simple i

elemental.
Perquè el senderisme té per
objectiu millorar la condició
física i psíquica de les persones,
a través d’un exercici adaptable
a cada individu, que li permet
recuperar el particular ritme
intern, restaurant equilibris;
això tan positiu i evident ho
tenim al nostre abast a través
d’aquesta senzilla proposta que
és CAMINAR.
Consulteu
les
pròximes
sortides de senderisme al
calendari de sota.
Els interessats us heu d’adreçar
a secretaria del CEP, de dilluns
a dijous de 7 a 9, trucant al 93
385 99 41 o enviant un correu
a puigcastellar@puigcastellar.cat
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Senderistes:
una matinal perfecta
Senderistes a l'Ermita de Sant Onofre

A

quest any, a la Secció de
Muntanya, hem estrenat una
nova activitat anomenada “grup
de senderisme”.
Atenent la petició de persones que
s’apropaven al Centre per participar en
activitats de natura d’una exigència més
baixa en les hores de marxa i dificultat,
el nostre company Pedro Sancho ha pres
la iniciativa, i ja tenim programades les
sortides d’enguany.
En la primera ens hem aplegat a tocar de
l’Església Major, i com no podia ser d’una
altra manera, per les nostres muntanyes:

Foto: David Buils - Text: Mª Jesús Miró

la matinal ha estat perfecta! Després
d’una setmana ventosa i plujosa, avui ens
acompanyava un sol radiant i un dia net
i lluminós.
Hem enfilat cap amunt, i on acaba el
carrer Washington i comença el camí de
terra, ens hem aturat a gaudir de les
vistes i de l’itinerari a assolir. El Pedro
ens anava explicant història, anècdotes i
a més ens ha enviat un correu amb les
seves
recerques
dels
successos
esdevinguts per aquests indrets.
El recorregut ens ha portat a Sant
Onofre, on hem parat a esmorzar i,

d’ermita a ermita, tot aprenent dreceres
i portes màgiques hem arribat al Poblat
Iber, on el Ramon Jordan ens n’ha posat
al dia, amb un discurs encisador sobre el
passat, el present i la necessitat
d’implicació envers el futur del poblat.
De tornada hem passat per les fonts de la
Bota i de Sant Roc, i abans de deixar
marxar al nostre guia, hem volgut saber
alguna coseta més de la propera sortida,
perquè aquesta ens ha deixat molt bon
gust!.... Preneu nota del calendari de
sortides!

Monogràfic d'Iniciació a la Muntanya Hivernal
El dilluns 20 de gener es van obrir les inscripcions pel Monogràfic d'Iniciació a la Muntanya Hivernal
d'enguany, que es celebrarà del 3 al 10 de març.
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 places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Teniu tota la informació relativa al curs a la web del CEP:
http://puigcastellar.cat/monografic-diniciacio-a-la-muntanya-hivernal-2020
-7-
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C el obert

El Besòs
enfurismat

Muntanya - Baby CEP

El riu Besòs a l’alçada de la fabrica Cacaolat durant el temporal Glòria

Text i foto: Xavi Padró

E

ls dies 21,22 i 23 de gener del 2020 passaran a la
història del nostre país no per un fet polític,
econòmic o social, sinó per un temporal molt més
fort del que hom s’esperava.
Els meteoròlegs feia dies que anunciaven el temporal
Glòria, dient que podria ser fort i continuat en tot el
territori, però en realitat ha fet més destrosses i ha estat
més llarg del previst.
Ha fet mal al Delta de l’Ebre, on les onades han engolit
arrossars i esborrat la Barra del Trabucador, la platja de
la Marquesa i altres, trencat les muscleres, deixat sense
llum i aigua alguns pobles i espatllat les bombes de
desguàs dels arrossars. A tota la costa catalana ha fet
estralls... s’ha menjat platges, ha trencat murs, i com
sempre la línia de tren ha quedat afectada, on fins i tot
un tros de via ha quedat suspesa en l’aire. Les conques
dels rius i rieres han sortit de mare, especialment la
Tordera, que ha inundat pobles i ha afectat les
comunicacions i l’agricultura... també el Onyar, que ha
estat a punt d’inundar Girona.
A Sta. Coloma podríem dir que hem estat de sort; no ha
fet grans destrosses, tot i que el riu Besòs ha anat de riba
a riba fins més amunt de Montcada, cobrint la gespa i la
pista del parc fluvial. Com a resultat d’això, l’aigua i els
còdols han clivellat el parc, deixant-lo força desdibuixat.
He vist també dos ànecs arraulits en un recó del riu i
altres atemorits en un petit tros de gespa. L’endemà, tot
de gavines buscaven pels marges l’aliment que havia
portat la riuada. Ara, el sol brilla i la tranquil·litat ha
tornat. Fins quan?
Potser tots plegats hauríem de reflexionar bastant més
sobre el model de vida que tenim; el canvi climàtic ja es
aquí i no s’aturarà, i si no comencem a prendre mesures
estructurals, ambientals i sobretot polítiques,
contribuirem a accelerar-lo.
-9-

C ultura

Itinerari poètic
Màrius Sampere
Al Besòs, al capvespre

Text: Teresa Puigdueta
Fotos: Marga Codina

E

l passat 30 de novembre, i dintre dels actes previs
a la Nit de Santa Llúcia, el CEP, amb la col·laboració
d’Òmnium Cultural, va organitzar l’itinerari
literari Màrius Sampere per la nostra ciutat.
Prèviament, al local del CEP, l’escriptora Margarida Codina
va fer una xerrada, a partir de la lectura de fragments
significatius de l’obra de Sampere, d’on va anar desgranant
diversos aspectes de la seva biografia: l’estreta vinculació
professional i personal amb Santa Coloma, que va utilitzar
com a marc per a nombrosos poemes: Balada del Déu, El
riu i la mar, La Torre Balldovina, El Turó del Pollo... i la
temàtica de la seva obra, de la qual en va destacar el sentit
de la vida, que té la mort com a final inevitable, i la
preocupació per la transcendència.
L’itinerari va resseguir els llocs més emblemàtics de la
ciutat presents a la seva poesia: La Plaça de la Vila, la
Biblioteca Central, el Carrer Major, el Passeig Llorenç
Serra, el riu, la Torre Balldovina... tots molt familiars per
a la majoria dels assistents, però que aquella tarda vam
redescobrir a través de les paraules d’en Màrius Sampere
i de la magnífica lectura que en va fer la Margarida Codina.
Un dels poemes que va agradar més, -potser pel lloc o per

A l’antiga CIBA, nou espai de recursos per a dones
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que l’hora, el capvespre, hi acompanyava- va ser “Balada
del Déu, el riu i la mar”:
He vist Déu baixar pel Besòs
l’única vegada que l’he vist, mai més.
Va ser un matí molt clar, brutalment clar,
ho havia de ser. De sobte, el cel retrocedí
fins a l’espai de la pietat, el color blau tancava
el cicle de les pluges espesses i fosques, un vent fi,
sempre frontal, maldava per endur-se
tots els danys de la nit. Però les veus del soterrani
lloaven la crescuda del riu,
l’aigua, escumosa, pervinguda
del mal fang, s’havia alçat dotze pams
per damunt de la seva pròpia respiració,
arrossegava soques i bidons, el turó negre
d’un ventre fart de mort, palmons i rates, tot allò concernent
a la primera pregunta del món.

Com a comentari final, sap greu que activitats tan ben
preparades i enriquidores com aquesta tinguin tan poc
públic. Des d’aquí us animem a ser-hi en una altra ocasió.

C ultura

Vetllada
nadalenca
al CEP
Text: Mercè Prat i Ferran López

U

n any més, el passat mes de
desembre vam celebrar la 27ª
Vetllada Nadalenca del CEP.
Enguany, amb un recital de poemes, recitats
per membres i amics del Centre, que en una
sala plena a vessar, varen omplir de
continguts la vetllada:
Ferran Saro: El seu poema “La força del
Nadal”
Mercè Prat: “Nadala”, d’Àngel Guimerà.
Pepita P. Valls: “Els núvols de Nadal”, de Joan
Maragall
Teresa José: Un fragment del Poema de Nadal
“Camí”, de Josep Mª de Sagarra
Carme Saro: Poema de M. Martí Pol “Aquesta
remor que se sent”
Marga Manzanares: El seu poema “Ara ve
Nadal”
Robert Cama: ”La Casa” i “Terra eixuta”, de
Jordi Pàmies.
Roser Bou: “Balada de Nadal per cantar-la els
pirates de la mar”, de Josep Carner
Ferran López: El seu conte “Hivern a terra de
llicorella”
Joan Llagostera: El poema de Francesc
Gisbert “L’home dels nassos”
Roser Vicente: “Aquesta és la nit de Nadal”,
de Pau Riba
Cal destacar que durant aquest acte, es va
retre homenatge de reconeixement i
agraïment a la sòcia Conxita Gillué, per la
seva dedicació durant molts anys a les
diferents activitats del Centre. Se li va fer
entrega d’un ram de flors, alhora que la
pantalla reflectia en fotos alguns fragments
viscuts per la Conxita al CEP. Finalment,
dedicada a ella, va escoltar molt emocionada
una versió de “El noi de la mare”, executada
per en Josep Pascual al piano.
La festa va acabar amb una cantada de
nadales per part de l’Orfeó Tanit, i amb una
nadala final, “Santa Nit”, que va cantar
conjuntament tot l’auditori.
Finalment, unes paraules del president i un
petit pica-pica nadalenc amb vi dolç per
agafar forces de cara a l’any que encetem, i
que als lectors també us desitgem venturós.

Homenatge Conxita Gillué durant la vetllada Nadalenca

Foto: Mercè Prat

Història geològica
del Riu Besòs
...En un temps passat no massa llunyà
des del punt de vista de la Geologia, fa
uns onze milions d’anys, el riu Besòs no
desembocava a Sant Adrià. El seu curs
passava pel polígon de Montigalà i
arribava al mar per la banda esquerra
del Turó de Montgat....”
Text i foto: Roser Vicente
Dimecres 5 de febrer, en Francesc
Sala, membre del Centre d’Estudis de
la Natura del Barcelonès Nord, ens va
oferir una xerrada que, malgrat
l’aridesa del tema, va resultar força
interessant pel nombrós públic
assistent.

Francesc Sala presenta la xerrada
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La geologia no és una ciència gaire
coneguda i poder saber detalls del
passat de l’entorn on habitem, pot
generar sorpreses.
Amb una presentació molt didàctica
i entenedora, en Francesc ens portà
milions d’anys enrere per descobrir
de quina manera el riu Besòs, i el
nostre paisatge, van anar canviant en
el transcurs del temps.
Recomanem la visita del tall geològic
visible al carrer Mn. Pons i Rabadà,
on hi ha l’Espai educatiu Joan
Vicente Castells, on s’explica
gràficament.

G rup Infantil
Hola excursionistes
del Món. El Grup
Infantil aquesta
vegada us porta unes
noticies ben fredes!

adales

Assajant n

A

quest Nadal hem aprofitat per fer
campanyes econòmiques i així
aconseguir una mica de diners per pagarnos les colònies... Vam muntar una paradeta on
veníem pastissos i galetes fetes per nosaltres.
Estaven boníssims!
Per primer cop, hem marxat tres dies de
colònies els últims dies de l’any. L’esplai Creixent
d’Arbúcies ens va cedir el seu espai per dormir i
fer totes les activitats que teníem pensades.
Una d’elles va ser la creació d’un atrapasomnis,
per així dormir tranquil·les, sense cap malson.
També vam versionar un parell de nadales per
tal de cantar-les per Santa Coloma el dia 31 de
desembre. Envoltades per una boira que no ens
deixava veure el camí, vam fer una petita
excursió fins unes ruïnes on vam poder veure, a
mesura que anava sortint el sol, uns paisatges
preciosos. Un dels vespres ens vam trobar amb
una sorpresa màgica: van aparèixer les Patgesses
Reials amb torxes de foc i vam poder fer-nos
una foto amb elles i donar alguna carta pels reis
mags. L’últim dia van pujar els familiars, i amb
el menjar boníssim que havien portat, vam fer
un super dinar de Nadal!
Ens ho hem passat d’allò més bé!! ...I esperem
passar-nos-ho encara millor aquest any 2020!
Us deixem per aquí una lletra de les cançons que
vam versionar i algunes fotos de les colònies:

D’excursió

“El niño está paseando,
y su hermana va en bicicleta,
en el paseo del rio
la gente hace ejercicio.
Pero mira como mueren los peces en el rio
por culpa de un incendio por productos nocivos.
Mueren y mueren y no van a volver.
Aquí ya no me rio, que cambio hay que hacer!”
Us desitgem un molt bon principi d’any!
Salut i muntanya!
Monitores i monitors del GICEP
Grup Infantil del Centre Excursionista Puigcastellar
www.grupinfantilcep.org

úcies

ixent d’Arb

re
A l’esplai c

Entre la boira
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C iutat
Acompanyant el
Centre de Salut
Mental “Emili Mira”
al Rec Comtal
Text: Ramon Jordan

E

l passat dia 21 de novembre, com ja
fa una bona colla d’anys, i responent
a la crida que ens fa el Centre de salut
mental “Martí Julià” de la nostra ciutat,
alguns components de la Secció de
Muntanya i altres voluntaris del CEP els vam
oferir una caminada per la llera del Besòs tot
arribant al “Reixago”, el punt de Montcada
on s’inicia el Rec Comtal.
Ens aplegàrem a l’estació de metro de Can
Zam amb cent vint persones que pertanyen
a aquest Centre i d’altres de l’àrea
metropolitana, totes elles amb malalties
mentals o amb gran deteriorament de les
seves capacitats funcionals, acompanyades
dels seus monitors.
Ens omple de satisfacció respondre

El reixago. Inici del Rec Comtal

positivament a la crida que cada
any ens fa aquesta institució,
oferint enguany donar a conèixer
l’inici del Rec Comtal, i explicarlos-hi in situ la importància
d’aquest rec, que va abastir
d’aigua Barcelona des del segle X,
utilitzat
després
pel
funcionament de molins al llarg

Foto: Rafel Trias

del seu recorregut, i encara avui
per regar l’única zona agrària que
resta de la ciutat veïna.
L’expressió en els seus rostres i les
paraules d’agraïment de tots els
qui hi van participar, va ser el
millor premi que vàrem rebre els
que vam tenir la satisfacció
d’acompanyar-los.

Visita a
Torribera i
Ecometròpoli
Text: Roser Vicente

E

l passat 30 de novembre, el Centre
d’Estudis de la Natura del Barcelonès
Nord en col·laboració amb Òmnium
Badalona-Barcelonès Nord, organitzà una
passejada pel recinte de Torribera, on a més
de donar cabuda als Centres Assistencials
Dr. Emili Mira i alguns pavellons de
residents, també inclou el Campus
d’Alimentació de la Universitat de Barcelona,
amb l’Escola de Nutrició, Ciències
d’Alimentació i Gastronomia, i el Centre
d’Educació Ambiental Ecometròpoli.
El nombre de visitants, uns quinze —la
majoria del Centre Excursionista Puig

El grup davant el recinte

Castellar—, visitaren el Centre,
situat en un dels pavellons
modernistes del recinte, on hi ha
dipositat el fons paleontològic i
bibliogràfic de Joan Vicente
Castells, creador del Museu
Municipal Puig Castellar i del
Centre d’Estudis de la Natura del
- 14 -

Foto: Josep Mª Rosset

Barcelonès Nord. La importància
d’aquest fons és perquè disposa de
materials per a estudi de
jaciments ja exhaurits o
actualment
malmesos
o
desapareguts, i que són part del
patrimoni naturalista, no només
de la ciutat, sinó de Catalunya.

C iutat

Text: Albert Noguera

Santa Coloma
acull la Nit de
Santa Llúcia, la
gran Festa de les
Lletres Catalanes

S

anta Coloma va acollir el 13 de
desembre la 69ª Nit de Santa
Llúcia, la Festa més important
de la literatura catalana, i que és
organitzada per Òmnium Cultural.
L’acte d’entrega dels premis en les
diferents categories literàries, va tenir
lloc al Teatre Josep Maria de Sagarra,
en una gala retransmesa en directe per
TV3 i que va fer que, per una nit, la
nostra ciutat fos l’amfitriona de la
cultura catalana.
Prèviament a la festa literària i per
escalfar el clima cultural, durant el mes
de novembre i desembre s’havien
preparat actes i activitats en diverses

Festa de les lletres

entitats colomenques: Una trobada
castellera organitzada per la Colla
Laietans, Música i lletres al Fondo amb
lectura de poemes de Màrius Sampere,
una passejada al recinte de Torribera,
un recorregut pel Fondo, exposicions i
presentacions de llibres, Polis poètica a
la Font de l’Alzina amb una Trobada i
recital de poetes de la comarca amb
acompanyament musical, i algunes
organitzades per la nostra entitat, com
una visita guiada al jaciment del Poblat
Ibèric de Puig Castellar i l’Itinerari
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Màrius Sampere i la seva obra per
indrets de Santa Coloma, a càrrec de
Marga Codina.
D’altra banda, volem destacar que
durant els mesos previs a la Nit de
Santa Llúcia, el CEP va acollir al seu
local a Òmnium Cultural per què
disposés d’un espai físic on preparar les
activitats. Aprofitem des del CEP per
felicitar a la coordinadora d’Òmnium,
Elisenda Gellida, per l’experiència
compartida a Santa coloma i per l’èxit
de la Festa de les Lletres Catalanes.

O pinió ciutadana

Text: Agustina Rico, Foto: Omnium Cultural

(Re)volta al Fondo,
una passejada per
la història i el
present del barri

D

urant la tardor passada, el barri
del Fondo ha estat protagonista
de tres sessions del projecte
(Re)volta, una iniciativa d’Òmnium
Cultural, amb el suport de l’associació
Amics i Amigues de Jaume P. Sayrach. Les
(Re)voltes, realitzades en diferents punts
de Catalunya, consisteixen a fer
recorreguts en zones i barriades molt
marcades per tòpics i estigmes, poc
conegudes per la ciutadania. El
recorregut, guiat per veïns i veïnes antics
i actuals, expliquen la història i el present
del barri tot aportant experiències
viscudes. L’objectiu és fomentar la mútua
coneixença i la cohesió social.
El recorregut, dissenyat pel periodista i
antic veí Eugeni Madueño, arrencà de
l’estació de metro Santa Rosa, on explicà
l’origen del barri i l’evolució d’aquest com
“una ceba de tres capes”, per les tres
etapes de la seva història: orígens a
principis del segle XX –la caseta i l’hortet, població i construcció massiva del barri
–dècades 60 i 70– i nouvinguts globals –
a partir de l’any 2000–. La marxa
s’endinsà en el barri, amb l’ambient del
“mercadillo” dels dissabtes. A Jacint
Verdaguer, Chenxiao Xiang (gestora
comercial i estudiant) va parlar de
l’arribada al Fondo de la seva família des
de la Xina, del canvi generacional en la
comunitat xinesa (la més nombrosa en el
barri i una de les més nombroses a
Catalunya) i de les expectatives de joves
com ella respecte a la integració i
participació en la societat colomenca i
catalana.
La periodista Odei A.-Etxearte (ex
alumna de l’escola Rosselló-Pòrcel) va
explicar la transformació de la fàbrica
Casadesport -destacada en la lluita obrera
local- en escola a partir del projecte de
l’arquitecte Xavier Valls, centre on s’inicià
la immersió lingüística, el primer de
Catalunya a aplicar el català com a llengua
vehicular i d’ensenyament, gràcies a la

Chenxiao Xiang en un moment de la seva intervenció

implicació de pares i mestres, amb el
suport de la Generalitat i del primer
Ajuntament democràtic de Santa
Coloma. També va situar els participants
en la realitat social i lingüística de l’escola
d’avui.
A la Plaça de la Mediterrània, el final
colomenc de la L1 del metro, Heber
Arcos (empresari) explicà la seva
arribada al barri i la seva experiència
vital com a veí del Fondo. Aquest
emprenedor d’origen peruà gestiona una
empresa de reformes i instal·lacions
domèstiques a tot Catalunya i considera
que el Fondo actual ofereix moltes
oportunitats comercials.
A la plaça del Rellotge, espai emblemàtic
del Fondo, Agustina Rico (professora,
periodista i antiga veïna) explicà
l’arribada de la seva família, les
mancances d’un barri llavors llunyà i
pràcticament incomunicat i la diferent
percepció de l’entorn entre els adults i els
nens dels anys 60, que encara van viure
en una zona que s’estava transformant
de rural en suburbial.
A la parròquia de Sant Joan Baptista,
Jaume P. Sayrach (rector durant els
anys 60 i 70 i fundador de la revista
Grama), explicà la importància de les
parròquies dels barris obrers en aquelles
- 16 -

dècades, la fundació i el paper de la JOC
en la formació i presa de consciència de
la joventut d’aleshores.
Durant la caminada pel barri es van fer
també parades en espais significatius de
les lluites socials, com alguns antics
solars ocupats i netejats pels veïns,
actualment parc, escola i ambulatori.
També davant Aspanide, complex
dedicat a l’atenció a la disminució
intel·lectual, i que té una llarga
trajectòria
de
reivindicacions,
compartides pel barri.
Un cop acabat el recorregut, posada en
comú entre ponents i visitants a l’espai
Jaume P. Sayrach de la biblioteca del
Fondo, amb vermut final.
Les tres sessions de (Re)volta han estat
iguals i diferents, com tot el que és viu.
Hi ha hagut en cada una col·laboracions
especials com la de Teresa Castellví,
que fou presidenta de Fondo Comerç,
José Antonio Quintillà, de l’associació
Amics i Amigues del Fondo i pare de
l’escola
Rosselló-Pòrcel,
Amparo
Puntos, la directora de l’escola, i Quiang
Chen, estudiant de batxillerat, voluntari
social i activista cultural.
Donat el balanç positiu de l’experiència,
es preveu que les (Re)voltes tinguin
continuïtat.

O pinió ciutadana

Text i fotos: Sibil·la Lloret

En defensa
del barri antic
Plataforma Salvem la Ciutat Vella

L

a Plataforma Salvem la Ciutat
Vella ha fet públic el manifest
“Perquè estimem Santa Coloma,
defensem el barri antic. Salvem Ciutat
Vella II”. El manifest critica el PERI
Santa Coloma Vella II, que qualifica
d’operació “nefasta urbanísticament i
molt especulativa”. Recordem que el
PERI II està impulsat de manera
conjunta per l’Ajuntament i un
promotor immobiliari, que primer va
ser Construcciones Ortega, més tard
s’ho va quedar el Banc Sabadell i ara
sembla que aquest l’ha venut a un fons
d’inversions nord-americà anomenat
Oaktree Capital Management.
El manifest defensa reduir l’alçada
prevista del ”pirulí” de la Rambla (14
plantes i més de 60 m d’alçada);
garantir que els residents afectats dels
carrers Pedró, Pedragosa i Vistalegre
puguin seguir-hi vivint, i reallotjar les
altres famílies i persones sense recursos
que viuen en l’àrea afectada; reservar
un mínim d’un 30% d’habitatge públic
de lloguer en les noves edificacions
previstes; crear un equipament
sociocultural a l’Estudi Nou (carrer
Pedró 14), gestionat per les entitats del
barri; i dignificar la zona amb carrers de
vianants i places. Per poder parlar de
tot això i d’altres qüestions, es demana
a l’Ajuntament que aturi els enderrocs i
obri un procés participatiu per
modificar el PERI.
La Plataforma ha buscat 50 persones
conegudes perquè siguin les primeres
signatàries del manifest, i a partir d’ara
cercarà el suport d’altres colomenques
i colomencs. Entre els signants, hi son

Jaume Sayrach, Marta Vallverdú, Albert
Noguera, Gabriela Serra, Roser Vicente,
Mercè Prats, Manel Galgo o Salva
Bolancer.
Precisament, el full informatiu del 30
de gener anunciava que la Junta de

El “nus” del barri: esta del “pirulí” avui
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Govern Local havia aprovat la
demolició de diverses edificacions
afectades pel PERI. Després de
l’enderroc, el novembre passat, de Can
Coronel, venen uns mesos decisius per
salvar o destruir una part important
del barri antic, memòria viva del passat
agrícola i de poble d’estiuejants de la
nostra ciutat.
Podeu llegir el manifest a:
https://docs.google.com/forms/d/1DC2j
2bcLeCBPJU8pGuusIsh8AYOYv9FDBnYzBd8DP0/edit

C ol·lectiu ciutadà

Text i fotos: Albert Bellido

Notícies del Poblat i entorn
Poblat Ibèric:
Informe i reunió

E

l 25 de setembre de 2019 el CEP
va presentar a l’Ajuntament i el
Museu un detallat informe sobre
l’estat de conservació del Poblat i la
urgència d’efectuar les obres de
consolidació i rehabilitació de tots els
murs del vessant Sud del Poblat, que
estan en molt mal estat, juntament amb
altres propostes de protecció per al
recinte arqueològic. Les nostres
reiterades peticions, recolzades sempre
pel Museu, creiem que han influït
decisivament en la resolució del
problema.

El 19 de Novembre del 2019 ens vàrem
reunir el “Grup de treball del Poblat Ibèric
del Puig Castellar” que, com sabeu, el
conformen Ajuntament, Museu, Institut
d’Estudis Catalans i CEP.
El primer tema, com és habitual, era
valorar el greu estat de conservació dels
murs del vessant sud. L’Ajuntament ens
va comunicar oficialment que ja han
consignat una partida de 50.000 € per a
la immediata rehabilitació de les parts
més malmeses. Això és una gran noticia
per a tots els que estimem i hem estat
sempre preocupats pel Poblat, i que
volem compartir amb vosaltres. Ja estan
treballant en el projecte i pressupostos,
amb intenció de fer les obres aquesta
primavera.
La segona bona notícia és que també
estan programades les obres de
manteniment i millora de l’entorn del
Poblat: repàs de fusta i ferro de totes les
baranes -incloses les del mirador-,
renovació de la tanca, retirada de pilones
antigues de ciment i tractament i millora
de la vegetació que envolta el Poblat.
El Museu segueix amb el tràmits per

demanar que el Poblat sigui considerat
“Bé cultural d’Interès Nacional”. Cal
recordar que ara és de “caràcter local”.
Per part del Centre es va demanar
novament que les guàrdies siguin
ampliades a dissabtes i diumenges, que és
quan més persones visiten el Poblat. Es
faran gestions al respecte.
Per últim van quedar establertes les dates
per a les 3 reunions previstes al llarg
d’aquest any.
Finalment, cal ressaltar el bon
enteniment de tots els components de la
comissió i la voluntat i esforç de
l’Ajuntament per solucionar el problema.

Podeu trobar l’acta completa i l’informe de
Setembre 2019 a la pagina web del Centre

Assemblea del
parc de la Serra
de Marina
Com és tradició, anualment la directora
del Parc Serra de Marina convoca totes
les entitats interessades en el Parc, a fi de
valorar-ne la gestió i activitats
desenvolupades. En aquesta ocasió, el
tema més important va ser el de la plaga
del Tomicus, que tan greument està
afectant totes les pinedes del territori, i
ressaltant les actuacions fetes,

Efectes del temporal “Glória” al planell de les Alzines i el Poblat ibèric
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C ol·lectiu ciutadà
especialment a la muntanya de Santa
Coloma, on més recursos s’hi ha destinat.
Altres temes van ser el gran nombre de
visitants i activitats que es fan al Parc, la
conservació de pistes i camins, la
senyalització, ... etc.

Tomicus
Aquest hivern hem detectat dos focus
nous del Tomicus: un al recinte de
Torribera, amb dos pins morts, i l’altre a
la Torre Pallaresa, a tocar de la Porta Nord
de Torribera. És un bosquet molt atapeït,
en el qual observem quatre pins morts i
altres de molt afectats. Ho controlarem i
farem gestions per tal que es facin les
actuacions oportunes, tant amb la
propietat de la Pallaresa com amb els
organismes públics.

Règim de pluges
i escocells
Durant el 2019 les pluges han estat molt
favorables, tant en quantitat com en la
seva distribució. En total hem tingut 24
dies de pluja i més de 300 litres per metre
quadrat; aquest règim de pluges,
juntament amb les retencions d’aigua
fetes als pins més grans, ens permeten
confirmar que les pinedes sota el nostre
control -Torrent de les Bruixes i Riera de
Can Calvet fora del recinte de Torribera-

Escocells als peus dels arbres per recollir aigua de pluja

parlat amb la regidora de Medi Ambient
de l’Ajuntament, que ha pres el
compromís de fer tot el possible per
recuperar-la, contractant una empresa
especialitzada, de la qual tots n’esperem
resultats positius. Cal agrair amb totes
dues actuacions, la col·laboració del
Ajuntament i la seva bona disposició.

Última hora!
El divendres 24 de Gener ens vàrem reunir

amb els senyors Vallvé, propietaris de la
Torre Pallaresa, per veure sobre el terreny la
greu afectació del Tomicus a la seva finca.
Estan oberts a trobar solucions i ens han
autoritzat a fer-ne tasques de prevenció i
control.
El temporal de vent i pluja del 20 al 23 de
Gener passat va fer caure 4 xiprers de
l’entrada del Poblat, a més de produir grans
solcs als camins del Poblat i al Planell de les
Alzines.

estan en molt bon estat, en comparació
amb les de Torribera i la Torre Pallaresa,
com es pot observar a simple vista des del
Parc de la Bastida.

Font d’en
Bartomeu
Com ja vam comentar a l’anterior butlletí,
la Jornada de Treball d’enguany va ser un
èxit i vàrem recuperar i arranjar tot l’espai
de la Font d’en Bartomeu. Malgrat que es
va intentar, no va ser possible recuperarne la veta d’aigua, per la qual cosa hem

Membres del CEP amb els Srs.Vallvé
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Foto: ANC

V ida del Centre

Ens deixa el soci Àngel Padró

E

l passat mes de desembre va

podia en activitats de la ciutat: de jove,

morir l’Àngel Padró Canals als

amb la parròquia i les colònies del Foc

76 anys. Nascut a Barcelona, va

Nou, en l’organització de la festa del

venir a Santa Coloma als anys seixanta,

carrer Major, o al mateix CEP, on ha fet

quan es va casar. Aquí va ser molt

un

conegut pel negoci familiar Forn Padró,

anunciant del nostre butlletí i en el

al carrer Major, que s’establí on hi havia

suport econòmic en moments difícils

hagut l’antic forn de can Carrió. Avui,

per l’entitat. Al CEP hi va portar de

el negoci familiar perdura a càrrec de la

petits als seus tres fills a la secció

seva filla Marta, a qui des del Centre

infantil, on avui en Xavi encara és un

sempre hem fet confiança quan ens ha

actiu membre de la secció de muntanya

calgut coques, pa o pastes en els

i senders. L’Àngel va participar de jove

nostres actes i celebracions.

en sortides de muntanya, i després al

L’Àngel ha estat una persona discreta i

grup de Cultura. Des del CEP sentim la

molt afable, que col·laborava quan

seva pèrdua. Descansi en pau.

constant

mecenatge

com

¿Tens fotos
antigues del CEP?

A

mb motiu del proper 75è
aniversari
del
Centre
Excursionista, us animem a
compartir les vostres fotografies i
d’altres materials històrics per tal de
muntar
una
exposició
commemorativa i ampliar l’arxiu
històric de la nostra entitat.
Pots portar les fotografies a la
secretaria del CEP de dilluns a
dijous de 19:00 a 21:00, fins el dia 26
de juny d’enguany.

També ens pots contactar per correu
electrònic: secciofotocep@gmail.com.
Les fotografies originals seran
escanejades i retornades als seus
propietaris i en cas de cessió de
material es retornarà després de
l’exposició.
Peu de foto:“Esquí a Núria”
extret del llibre “Memòria d’un recorregut”
50 anys del Centre Excursionista Puig
Castellar”

@Nota de la Redacció
L’espai del butlletí no ens ha permès publicar totes les
col·laboracions rebudes. Demanem disculpes als amics i
amigues que no hi trobin l’escrit i/o la fotografia enviada;
intentarem fer-ho en un pròxim butlletí, alhora que us
animem a continuar col·laborant-hi tot reduint l’extensió
dels articles.
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V ida del Centre

Text: Xavi Padró, fotos: Albert Noguera

Esmorzar ibèric S

om al matí del diumenge 22 de
desembre, últim diumenge de
l’any, i això vol dir que el CEP
celebra el clàssic “esmorzar ibèric” al
planell de les Alzines, a l’entrada del
poblat del Puig Castellar. Són les 9:30
h del matí, i estic carregant les coques
de forner i els pans de pagès al forn de la
Marta, i que pujarem amb en Rafel
amb les mongetes i el pa, ...en cotxe,
clar! Altres voluntaris del CEP
portaran taules, porrons de vi negre i
dolç, botifarres blanques i negres, cafè,
llet amb i sense lactosa, ¨termos¨
d’infusions, cullerots i altres estris...
Quan arribem al planell, la majoria de
gent ja ens espera. Les taules estan
parades amb els vins, la teca i el beure.
La gana, per la cara que fa la majoria
del personal, ja està feta. Només falta
el que portem nosaltres. La gent
comença a fer cua amb els seus
coberts, plat i got en mà. Fa un dia
assolellat i clar; al cel no hi ha cap
núvol i encara que fa una mica de vent,
la temperatura és agradable. La gent
xerra, menja i beu relaxadament i
plàcida, aprofitant aquest bon dia
després d’una nit ventosa, freda i
plujosa.
Mes tard, els músics comencen a afinar
els instruments, i poc a poc, la gent va
fent rotllana al seu voltant. Sonen les
primeres notes i els últims despistats
s’hi acosten. Aquest any, ens han
repartit uns fulls amb les lletres de les
cançons, i tothom ha cantat o ha
desafinat, jo entre ells.
Després d’unes paraules del nostre
president, l’Albert Noguera, desitjantnos un bon 2020, toca recollir les coses
i carregar-les als cotxes, mentre la gent
fa l’última xerrada, sense presses,
perquè el dinar serà lleuger i encara
queda temps per badar o passejar.
Finalment, tothom s’acomiada amb la
sensació d’haver passat una bona
estona entre amics.

Els músics amenitzen l'esmorzar

L'esmorzar, a punt
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V ida del Centre

Text: Albert Noguera

Assemblea de socis i sòcies i entrega
de medalles als més veterans

E

l dissabte 25 de gener va tenir lloc
l’assemblea anual del CEP. La
sessió va començar puntualment
amb la sala plena de socis i sòcies. La Rut
Solés, com a secretària de la Junta, va
llegir els punts de l’ordre del dia i oferí
l’acta de l’assemblea anterior per a qui la
volgués llegir, informant que també estava
penjada a la web. En Ramon Jordan, com
a tresorer, va explicar la situació
econòmica, en la qual va recalcar que hem
sortit dels números vermells i iniciem una
tímida recuperació en les finances, tot i
que caldrà prendre mesures de contenció
de la despesa per no tornar a acabar l’any
apurats. 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 es
costegi amb una aportació de 10 € a 5 €
per cobrir la despesa elèctrica de llum i
aigua. Tot i això, es va recordar que
existeix una quota de soci
extraordinària pels qui vulguin fer
una aportació d’ajuda a l’entitat
complementària. També es van destacar
els ingressos de la Grossa de Cap d’Any i
de 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 es va destacar que
comptem amb 688 socis al corrent de
pagament (l’any passat n’eren 704). Es va
explicar que ja s’ha fet alguna reunió per
iniciar la preparació dels actes de l’any
2021, en commemoració dels 75 anys del
CEP.
A continuació, els diferents representants
de les seccions van anar explicant les
activitats realitzades i els projectes per
l’any entrant. Al finalitzar l’acte es va

El grup d'antics socis del CEP.

Fotos: Ferran López

procedir a l’entrega de medalles als socis
amb una pertinença fidel a l’entitat
durant 25 i 50 anys. Finalment, es van
compartir xerrades a peu dret, amb
l’acompanyament de cava i pastes.

MEDALLES ALS SOCIS AMB 25
ANYS O MÉS

Oriol Fernández
M. Carme Rueda
Pere Rodés
Montserrat Garcia
Joaquim Fernández
M. Pilar Ribó
Laura Garcia
Marga Vallverdú
Conxi Gil
Rafel Trias (34 anys)
Pepita P. Valls (33 anys)
MEDALLA D’OR AL SOCI AMB 50
ANYS
Juli Carulla

Juli Carulla, 50 anys de soci del CEP
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V ida del Centre

Text i fotos: Albert Noguera

Taller d’eficiència
energètica i
optimització de
subminitraments
(llum, gas i aigua)

E

t sembla que les factures
de llum, aigua i gas no
paren d’apujar-se?

Et diuen que hi ha ajudes, com
ara el Bo Social Elèctric o el Fons
de Solidaritat en l’aigua, però no
saps què són ni com es
tramiten?

Fernando Alegria durant el taller

que es triï estigui dins del mercat
regulat, on no hi tindrem sorpreses, i

T’agradaria poder estalviar en
els consums energètics i d’aigua,
però no saps ben bé com?...

on si reunim els requisits, podem

Aquestes qüestions sota aquest títol,
es van intentar resoldre en el taller–
xerrada que vam fer al CEP el passat
27 de gener, amb la col·laboració de
l’Associació de Veïns de can Mariner.
La xerrada va anar a càrrec de
Fernando Alegria, voluntari del
programa Energia Justa.

que siguin cooperatives i d’energia

beneficiar-nos del bo social. D’altra
banda,

si

optem

per

comercialitzadores del mercat lliure,
verda.
També es va tractar quins són els
aparells que més consumeixen a la

Va començar parlant del procés de
l’electricitat, des de la seva generació
amb energies renovables o no, i que és
un mercat liberalitzat. Des d’on es
crea, cal transportar-la, on només hi
ha un operador regulat: Red Eléctrica.
Després hi ha una distribuïdora per
territori (el cablejat dels carrers), que
en el cas de la nostra ciutat és Endesa.
I finalment hi ha la comercialitzadora,
que té una part de mercat regulat per
l’estat i un altre que està liberalitzat,
amb moltes empreses competint. El
consell és que la comercialitzadora
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llar, fonamentalment la nevera, que
consumeix electricitat les 24 hores,
destacant també els botons on i
standby, que gasten un 10%.
Cada assistent va portar les factures
de casa i així assessorar sobre quina
tarifa de llum i gas és més apropiada
i barata... Una sessió didàctica que
segur repercutirà en la nostra butxaca
i el consum responsable.

LA GROSSA DE CAP D’ANY I LA RIFA DE REIS AL CEP
Aquest any no hem tingut sort: la GROSSA no ha passat pel CEP, i la venda de les
participacions ha representat la minsa recaptació de 295 €, molt lluny del Sorteo del Estado
d’altres anys.
En canvi, la venda de la rifa de Reis, organitzada el passat 3 de gener al mateix Centre, amb
presència d’un nombrós públic, va recaptar 765 €.
El primer lot, anomenat dels Camells, va ser per la Mª Àngels Navarro, amb el núm. 401
El lot del Rei Negre per la Maria Gargallo, amb el núm. 496.
El lot del Rei Ros per la Pepita Valls, amb el núm. 670.
Pel que fa al lot del Rei Blanc, amb el núm. 345, encara no ha sortit la persona
guanyadora...

on ets, 345?
Amb el nostre agraïment als col·laboradors que han aportat els seus productes per als
premis de la Rifa de Reis d’enguany, que han estat:

Cafès Hawai, Calçats Alba, Centro Aragonés, Cerveses Capfoguer,
Complex Esportiu Torribera, Cute & Crafts, Elen’s Multipreus, La Paradeta,
La Ventana Natural, Les Terrasses, Pastisseries Glass, Piccolo cafè, Pizza
Lab, Rotary Club.
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O rfeó Tanit

Vetllada nadalenca del CEP
Text: Dolors Romero Labrada

C

oincidint amb la proximitat de
les festes nadalenques, l’Orfeó
Tanit va prendre part en la cita
anual corresponent a la 27ª Vetllada
Nadalenca, celebrada el passat 12 de
desembre, i organitzada pel CEP.
L’Orfeó Tanit participà en la tercera part
d’aquest acte, sota la direcció de l’Àngel
Villagrasa, amb la interpretació de
quatre peces, Luci Care, nocturn KW
346 de W.A. Mozart i quatre nadales
tradicionals, El cant dels ocells, Ding,
dong!, El desembre congelat i Santa nit,
aquesta
última
cantada
amb
l’acompanyament dels nombrosos
assistents a l’acte.

Concert d’hivern a l’església Major
Text: Dolors Romero Labrada
Fotos: Carlos Salas
l passat 21 de desembre, a
l’església Major, l’Orfeó Tanit va
oferir el tradicional Concert
d’Hivern, coincidint amb les activitats
de la Festa Major d’Hivern de la ciutat.
En aquesta ocasió vam comptar amb la
col·laboració de la Coral Grans Veus,
que va arrodonir el complet programa.
A la primera part la Coral Grans Veus,
sota la batuta de Joan Martínez Colás,
va obrir el concert amb la interpretació
de diverses peces, Va pensiero de G.
Verdi, Swing low i Good News,

E

espirituals negres, Music comfort us, de
l’obra “L’home del paraigües”, així com
Capità sense barco i Es nadal, de Joan
Martínez Colás. La coral va cloure amb
tres nadales populars: Los peces en el río,
Dime niño i El noi de la mare.
A la segona part l’Orfeó Tanit, sota la
direcció de l’Àngel Villagrasa, va oferir
tres peces del Llibre vermell de
Montserrat (obra escrita a l’última
dècada del segle XIV): Laudemus
virginem, Stella Spledens, Imperayritz de
la ciutat joyosa. A continuació, l’Àngel
Villagrasa va interpretar a l’orgue la
composició musical per a teclat Aria de

Un moment de l’actuació conjunta de l’Orfeó Tanit amb la Coral Grans Veus
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les Variacions de Goldberg, composta
el 1741 per Johann Sebastian Bach.
A continuació, l’Orfeó Tanit va
interpretar dues de les peces dels Sis
nocturns, del compositor i pianista
Wolfgang Amadeus Mozart: Luci Care
i Due pupille amabili, i seguidament es
van
cantar
quatre
nadales
tradicionals: El cant dels ocells, El
desembre congelat, Santa nit i Ding
dong! merrily on high. Aquesta segona
part va finalitzar amb El cant de
poble, amb lletra de Josep M. de
Sagarra i música del Josep A. Clavé i
l’Amadeu Vives.
El concert es va cloure, amb la
interpretació conjunta de les dues
corals, de dues peces del compositor
alemany Georg Friedrich Händel:
Joia en el món i Canticorum iubilo,
El nombrós públic, entregat, va
aplaudir amb intensitat i entusiasme
a la finalització del concert. A la
sortida es va col·locar una caixa per
tal que les persones assistents hi
poguessin dipositar la seva aportació
a la Marató de TV3, així com a les
despeses de la celebració del concert,
caixa que va tenir molt bona resposta
de tothom.

A ula
Balbí Martínez,
exemple d’una
jubilació activa

Textos: Antonio Enrique

Pompeu Fabra. Durant aquests 18
anys, la vinculació d’en Balbí ha estat
contínua, passant per diferents
càrrecs a la Junta, els últims anys
com a President. Deixa una petjada
reconeguda per tothom. Guardarem
un gran record de les seves
presentacions
setmanals
dels
conferenciants, tant treballades i
documentades. Durant aquest anys,
hem tingut conferenciants de totes
les rames de la ciència: periodisme,
esport, política, investigació, etc,
etc... sense oblidar les persones
significades de la nostra Ciutat que

també ens han fet conferències.
No podem oblidar tampoc, que a més
de les seves obligacions de marit, pare
i avi, el Balbí és molt bon dibuixant
en la especialitat del “carboncillo”,
havent fet diverses exposicions dels
seus treballs, amb gran èxit. Con
persona dinàmica que és, continuarà
lligat a l’Aula com a col·laborador.
Gràcies Balbí per tot el que has fet per
la nostra Aula.

La Junta de l’Aula

A

mb motiu de la renovació de
la Junta de l’Aula i a petició
pròpia, després de molts anys
de dedicació, gran treball i bonhomia,
el Balbí Martínez i Berneda deixa la
Presidència de l’Aula d’Extensió
Universitària de Santa Coloma de
Gramenet. El Balbí, junt amb un grup
d’amics, motivats pel Robert Cama i la
Maite Rodríguez entre d’altres, va
formar part del grup impulsor de
l’Aula allà per l’any 2003. L’objectiu era
molt clar: Crear un lloc de trobada i
d’iniciatives col·lectives, idees i
projectes de tot tipus, sempre en
l’àmbit sociocultural i de lleure, i en les
vessants de creixement personal i
d’estar oberts a la col·laboració amb
altres entitats de la nostra ciutat. Es
van constituir com una de les Seccions
Culturals del Centre Excursionista
Puigcastellar, formant part de
l’Agrupació d’Aules de Catalunya
(Afopa) i tutelats per la Universitat

Eleccions a l’Aula

D

’acord amb els Estatuts
recentment aprovats per la
Generalitat de Catalunya i en
compliment del què disposen i dintre
del termini establert, en la
convocatòria del passat 27 de
novembre es va procedir a la
renovació d’una nova Junta. La nova
Junta té un component molt
important en relació a l’anterior, ja
que s’hi han afegit més membres,
cosa que afavoreix la vitalitat de
l’Aula, facilitant així noves fites i
abordar nous reptes.

Els components de la Junta són:
President: Angel Azpiroz i
Juanena, soci 383.
Vicepresident: Manuel Garrido i
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Garcia, soci 238.
Secretària: Encarnació Lucas i
Martin, sòcia 421.
Tresorer: Josep Lluis Calatrava i
Gilabert, soci 152.
Vocal: Lluis Prat Viñas, soci 010.
Vocal: Antoni Enrique i Gea, soci
096.
Vocal: Gemma Santamaría i
Ormella, sòcia 252.
Vocal: Maria del Carme Cruz i
Pineda, sòcia 387.
Vocal: Pilar Ribó i Muñoz, sòcia
493.
Vocal:
Francesc
Torán
i
Hernández, soci 505.
Vocal: Antoni Renau i Domingo,
soci 546.

C iutat

Text: Gemma Santamaría

Conferència a l’Aula
Barri Gòtic:
Història,
creació i
mentida

A

l’habitual conferència que
cada dimecres fa l’Aula a la
Sala d’Actes del Museu Torre
Balldovina, el professor Jordi Pisa,
llicenciat en Història i Màster en
Gestió Cultural per la UOC, ens va
parlar sobre el Barri Gòtic de
Barcelona. En cert sentit, l’hauríem de
nomenar neogòtic. Era el barri de la
Catedral i estava sobre la ciutat
romana. A finals del segle XIX i
principis del XX, la burgesia és al
poder i vol monumentalitzar la ciutat,
sanejar-la i obrir-la al món.
S’urbanitza l’Eixample, es reforma el
barri Gòtic i s’organitzen les
exposicions de 1888 i 1929.
La CATEDRAL. Com a capital del
regne d’Aragó, ja tenia una catedral
gòtica important, però l’exterior no
era gens bonic. Del 1887 al 1912 se’n
millora l’estètica amb una façana
elegant, les agulles i el cimbori.
La VIA LAIETANA. Cerdà dissenyà la
nova ciutat, ja que la vella, entre altres
deficiències, tenia necessitats de
comunicació; calia una via de sortida
al mar. Es van desallotjar 10.000
persones i es va reurbanitzar, fent els
túnels del metro. Hi havia edificis
importants que es van reubicar pedra
a pedra, anomenats edificis viatgers.

Foto: Antonio Enrique

La PLAÇA NOVA. Es va anar
enderrocant el barri dels voltants,
perdent alguns carrers, fins a tenir
l’esplanada que hi ha avui davant de
la Catedral. Es va reconstruir la porta
Praetoria i l’inici de l’antic aqüeducte.
Es va destapar la casa de l’Ardiaca i es
va fer el pont del Carrer del Bisbe.
La PLAÇA RAMON BERENGUER
EL GRAN. Es va remodelar
progressivament. Alguns edificis es
van traslladar i altres es van
remodelar, millorant l’estètica segons
el model de casa medieval que va
proposar Puig i Cadafalch. Es van
descobrir les restes romanes que
actualment podem veure sota el
Museu d’Història.
La PLAÇA SAN FELIP NERI. Allà hi
havia l’església i el convent, i després
de caure-hi una bomba va quedar un
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solar molt malmès. S’hi van ubicar els
edificis del gremi de sabaters que hi
havia al carrer de la Corribia
(actualment Museu del calçat) i el del
gremi de calderers de la plaça Lesseps.
La PLAÇA SANT JAUME. Pren el
nom de l’església que hi havia i era
una cruïlla de carrers. També hi havia
un pòrtic al costat de l’Ajuntament.
De l’antic Ajuntament només en
queda la meitat, perquè quan
l’enderrocaven per fer un edifici nou,
les mobilitzacions ho van aturar.
L’han restaurat obrint l’entrada per la
plaça, ja que l’anterior era pel carrer
Ciutat.
Va ser una conferència molt
interessant i finalitza un altre dia
amb una sortida “in situ” amb el
conferenciant i uns 40 socis de
l’Aula.”

A ula

Text: Antonio Enrique i Manel Garrido

Sortida el
Monestir de
Sant Benet

E

l passat 26 de novembre un
nombrós grup de socis de
l’Aula vam fer una sortida
cultural al Monestir de Sant Benet.
Món Sant Benet fusiona l’art
medieval, la natura i la gastronomia,
per crear una proposta d’oci i cultura
atractiva, pensada per a tots els
públics. En primer lloc, el magnífic
Monestir de Sant Benet de Bages, que
després d’una espectacular restauració
s’ha convertit en un espai museïtzat.
Això ens permet fer un recorregut
històric i emocional pels seus espais
més representatius i reviure’n el

El nombrós grup de l’Aula al Monestir Sant Benet

passat medieval. Es poden fer dos
itineraris diferents, que permeten
descobrir-nos l’empremta que ha
deixat aquest indret únic al llarg de
1000 anys, des de l’alta Edat Mitjana
fins al Modernisme.
Mil anys de sensacions a través d’un

muntatge museogràfic ens conviden
a fer una immersió en la vida d’un
Monestir on les veus, els sorolls del
dia a dia i les imatges del passat
afloren entre les parets mil·lenàries,
convertint aquesta visita en una
experiència singular.

de les festes nadalenques.
L’acte va tenir lloc a la sala del CEP el
28 de novembre i vam comptar amb
la col·laboració d’en Josep Rosset, que
ens va encaixar els fragments de

música amb les imatges de
presentació, que feien de fons a la
lectura que l’escalf dels assistents ens
animava a prosseguir.

Teatre llegit de l’Aula

Antaviana i
3 contes més
Text: Joan Llagostera

E

l Correllengua 2019 es va
dedicar a la memòria de Pere
Calders, amb motiu del 25è
aniversari de la seva mort. Nosaltres
ens hi vam voler adherir presentant
un muntatge amb l’adaptació de 4
contes de la seva extensa i valuosa
obra. Amb el títol genèric de
“ANTAVIANA i 3 contes més” i basantnos en el musical que Dagoll Dagom va
dur a l’escena, vam engiponar, a la
mida de les nostres possibilitats i, això
sí, amb tota la bona voluntat, la
lectura de “El jardí del senyor ric”,
“Antaviana”·, “Malfieu-vos de les
velletes pidolaires” i Plàcida nit”,
aquesta última peça com a preàmbul
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S ardanes

Text i fotos: Joan Llagostera

Sardanes
a l’hivern
31 de desembre,
Festa Major d’hivern

M

olta animació a la plaça de la
Vila i poc espai per ballar
entre els guarniments i
l’entarimat que es prepara per a la nit;
així i tot els esforçats sardanistes locals i
els vinguts de fora formen les rotllanes
que segueixen els acords de la Cobla
Contemporània dins d’un programa
estructurat en 7 peces, de les preferides
per en Jordi Olivés. Una d’elles “En
Jordi”, de Ricard Viladesau i una altra,
que porta el nom de la seva esposa
“Angelina”, de Vicenç Bou. Acaba
l’audició amb dues de les animades i
modernes creacions de la pròpia cobla,
amb els músics a peu de plaça emmig
dels balladors, paperets i bons desitjos
per l’Any Nou.

Sardanes a la plaça

Esperant la primavera
Reposem durant gener, tot esperant el
dinar a ca n’Armengol, que quan llegiu
aquestes línies s’haurà fet diumenge 16
de febrer amb la música del duet
Dominó, que convida a ballar al ritme
dels instruments que acompanyen les
seves veus i que tantes bones tardes ens
ha fet gaudir els darrers anys.
El diumenge següent, dia 23 de febrer,
haureu fruit del Concert d´Hivern al
Teatre Sagarra, que per qüestions de
programació del teatre es retarda una
mica respecte a les dates que solien ser
habituals: a finals de gener o primers de
febrer. En aquesta ocasió la Cobla
Marinada presentà l’espectacle de
cançons, poemes i lluita que porta per
nom “LLUM” i que harmonitza
conegudes composicions catalanes amb
instruments i ritmes diferents, afegits
als propis de la cobla. Una original
barreja de classicisme i modernitat.
Completant l’activitat del primer
trimestre d’enguany, l’audició del Dia de
les Dones, amb la Ciutat de Girona. La
tindrem el diumenge 1 de març a la plaça
de la Vila.

Sardanes i cobla

Duet Dominó
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m irador
Odei
“Hi ha una manera de dir i d’actuar
basada en un apriorisme letal. L’he hagut
de suportar tota la vida, sempre que
m’han deixat anar un ‘no sembles de
Santa Coloma’ o un ‘tens un català molt
bo per vist que ets de Santa Coloma’.
”Encara que la intenció de qui li diu
aquestes coses sigui afalagar-la, Odei AEtxearte,
destacada
periodista
colomenca, es plany de sentir-se sovint
carn de tòpic –en el seu cas, d’excepció
al tòpic sobre com és la gent de Santa
Coloma-, en un article de títol
contundent: `Soc de Santako, no imbècil´
Altres hem viscut el mateix de molt més
temps enrere. És la “cançó” que ens
acompanya a aquells i aquelles que no
encaixem en el patró de colomenc/
colomenca que circulava abans i que ja
situava la població en un llindar
complicat (ciutat sense llei, zona
perillosa, tot i que roja i lluitadora) ni en
la imatge molt recurrent als mitjans que
han anat sorgint amb les dècades
composta
per
conceptes com
justomolinero, juanis, xonis, feriadeabril,
chinatown, etc. No cal dir que el “model”
de colomenc/a no ha contemplat mai ni
la població preexistent, la d’un poble
català amb una història, tradicions,
migracions antigues, topònims que
indiquen el que havia estat, etc., ni un
immigrant que no encaixés amb el
paràmetre “xarnego” dit en sentit
pejoratiu. Exclosos, doncs, els polititzats,
els lluitadors per les millores socials, els
pares de l’escola en català, les pioneres de
la lluita social i feminista...
Però l’aplicació sobre nosaltres del
patró/clixé no es circumscriu a qui amb
un cert paternalisme ens observa des
d’aquí. El tòpic ens acompanya i s’adapta
a cada lloc. I si aquí hi ha qui a aquestes
alçades se sorprèn de la nostra catalanitat
malgrat d’on venim, en altres geografies
se
sorprenen
que
ens
sentim/manifestem com catalanes no
sent els nostres pares “d’aquí” sinó

Agustina Rico
“d’allà”, o barreja. I sempre, la llengua/les
llengües com a virtut o com a defecte, i
els sentiments, la pertinença i,
evidentment, les idees en “tela de judici”.
Ja cal que els de les ulleres de visió curta
vagin ampliant l’angle. La realitat és
sempre més rica que el clixé; i el rebenta.
La gent com nosaltres ara vénen de molt
més lluny i van més lluny encara.
Trencant tòpics als “d’aquí” i als “d’allà”.

Assumiràs la veu d’un poble, poema
musicat de Vicent Andrés i Estellés.
Explorant nous camins, defugint la
banalitat. “Jo vull dir coses que et facin
pensar, tot i ser música per ballar.”

Chenxiao
Tenia 13 anys quan va arribar a Santa
Coloma provinent de la Xina. Massa gran

Queralt

per començar l’escola des de baix; massa

“Posa-hi rap, flamenc i son cubà i et surt
Queralt Lahoz, una jove cantant de Santa
Coloma de Gramenet que acaba de
publicar el seu primer EP. L’ha titulat
“1917”, l’any en què va néixer la seva àvia,
una granadina que va fer arrels a
Catalunya.” (d’una entrevista a la
publicació musical Enderrok.) Queralt és
una cantant emergent en el panorama de
les noves músiques urbanes. La situen en
l’òrbita de Rosalia, però ella ja hi era.
Treballant tenaçment des de molt jove.
Buscant sense treva el seu camí, on
s’uneixen herència i modernitat, arrels i
descobertes.
Música i estètica fusionen el seu món
complex. La sofisticació tecnològica amb
la veu pura de la guitarra; els espais
postindustrials amb la cambra farcida de
records familiars; rap amb bolero; força
del rock amb “hondura” del flamenc; gest
contundent amb serena quietud;
l’interior de sabor andalús en l’evocació
de l’àvia amb els espais oberts de Can
Zam. I tot revestit d’empoderament
femení traspassant la pantalla en els seus
vídeos, tant els centrats en la seva figura
com en els envoltats de companyes, amb
les llums d’una Santa Coloma “bynight”
de fons.
La Nit de Santa Llúcia va ser la veu que
representà musicalment aquesta Santa
Coloma que defuig l’encasellament del
tòpic, com les tres dones joves a qui va
dedicat aquest Mirador. Amb emoció i
sensibilitat va oferir la versió catalana de
Al Alba, de Luis Eduardo Aute, i

començar una nova etapa. La lluita per la

jove per dedicar-se a treballar. I va
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vida. Esforç i voluntat; Per entendre i ferse entendre i per anar molt més enllà.
Amb moltes ganes de sortir-se’n, de ser
ella mateixa, de desbordar el patró que li
havia estat assignat en la vida. Una vida
sense espais en blanc, d’estudiar i ajudar
els pares, com altres generacions enrere
que havien arribat al mateix barri,
emigrants de més a prop, però amb el
mateix objectiu, trobar un futur millor. I
agafar-se a uns professors afectuosos,
admirats del seu coratge i de la seva
intel·ligència. I conèixer més la llengua i
la cultura a través de l’Heura, i observar
l’entorn i la gent i voler ser una més amb
les parelles lingüístiques. I treballar i
seguir estudiant. I deixar petja com a
alumna i com a persona.
Al reportatge de tv3 Espai personal va
deixar el testimoni de les seves vivències
i en l’actualitat col·labora en l’activitat
promoguda

per

Òmnium

Cultural

‘(Re)voltes’ en el seu barri, el Fondo,
passejades amb antics i nous veïns, com
ella, que mostren i expliquen a qui s’hi
vulgui acostar un barri sovint castigat pel
clixé negatiu. En la seva intervenció, en
l’ambient del “mercadillo” dels dissabtes,
expressa el desig que els joves xinesos
siguin uns ciutadans més. Que hi hagi
entre les comunitats més ponts com ella,
més gent disposada a obrir la ment, a
aportar i col·laborar a la societat. En
definitiva, a trencar els tòpics.

La foto retrobada

a genda

PROPERES ACTIVITATS
MARÇ

Diumenge 1: Patronat de la Sardana: Audició Dia de
les Dones Cobla Ciutat de Girona. Pl. Vila 12 h.
Dimecres 4: Aula Universitària: Assemblea general.
Dimecres 11: Aula Universitària: Conferència: “El
cinema i els trens”
Dijous 12: Secció de Cultura: Primavera literària del
CEP. Rodolfo del Hoyo presenta “La darrera carta de
Manuel Morón”
Dimecres 18: Aula Universitària: Conferència “El
món de les plantes aromàtiques i medicinals”
Divendres 20: Orfeó Tanit: Concert “Divendres
corals de la FCEC” a l’Església Major, juntament
amb Cor Llevant, Coral Aurica i Cor Calíope
Dissabte 21: Senderisme: Sortida Torre del Baró Tibidabo
Dimecres 25: Aula Universitària: Conferència
“Mindfulness: la sortida és cap endins”

ABRIL

Autor: Joan Aguilar. Desembre de 1962.
Esquiadors ascendint cap a Torre Baró, al barri de les Roquetes de
Barcelona. Durant el Nadal de 1962, alguns intrèpids van organitzarse per pujar a zones elevades d’indrets propers i sense gaire vegetació
ni entrebancs, per gaudir d’un bon descens.
Estació Meteorològica del Centre Excursionista Puigcastellar 233 A
Conca del Besòs - Plaça de la Vila - Santa Coloma de Gramenet

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Hivern 2019-2020
Màxima

Mitjanes

Mínima

Màximes: 18,1 ºC

Novembre

27º dia 2

3,1º dia 20

Desembre

25º dia 4

4’9º dia 10

Gener

22º dia 31

3,1º dia 13

Mínimes: 9,4 ºC

º

Màximes: 17,8 ºC
Mínimes: 8,3 ºC
Màximes: 15,8 ºC
Mínimes: 6,8 ºC

Dies de pluja

Total litres

Novembre

4

35,5 litres

Desembre

5

95,5 litres

Gener

4

139,2 litres

º
º

Dimecres 1: Aula Universitària: Presentació treballs
de recerca de batxillers de Santa Coloma.
Dimecres 22: Patronat de la Sardana: Lectura de
poemes Mn. Cinto Verdaguer a “La Colmena”, amb
acompanyament musical.
Dijous 23: Patronat de la Sardana: Pl. de la Vila 19
h, Audició Diada de Sant Jordi. Cobla Premià.
Dijous 23: Patronat de la Sardana: Pl. de la Vila 19
h, Audició Diada de Sant Jordi. Cobla Premià.

MAIG

Diumenge 3: Secció de Cultura: Documental d’Alba
Gómez “Un poema a l’exili: el pessebre de Pau
Casals i Joan Alavedra”. Auditori Can Roig i Torres.
Diumenge 10: Patronat de la Sardana: Sortida a
l’Aplec de Caldes de Malavella
Senders: 42ª Marxa de regularitat del CEP
Dimarts 12: Xerrada Armenis a Santa Coloma.
Dissabte 16: Senderisme: Sortida a Altafulla.
Dissabte 16: Correllengua: Ruta literària Pere
Calders a Llançà.
Dissabte 16: Exposició fotogràfica “100 anys
genocidi a Armenia”
Dissabte 30: Patronat de la Sardana: Mas Fonollar
18 h. Revetlla de l’Aplec, amb la Cobla Sabadell.
Diumenge 31: Patronat de la Sardana: Parc Europa.
66è Aplec de la Sardana, cobles Jovenívola de
Sabadell, Bisbal Jove i Sabadell.

JUNY

Divendres 5: Secció de Cultura: Ruta arqueològica
guiada a Cabrera de Mar, i a Teià, visita al celler romà
de Vallmora.
Diumenge 7: Senderisme: Sortida al Figaró
Diumenge 21: Patronat de la Sardana: Font de
l’Alzina 11:45 h, Audició amb la Cobla Ciutat de
Terrassa.

Altres activitats
Total dies pluja: 13
Total trimestre: 270,2 l.

Web del CEP:

www.puigcastellar.cat
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Secció de Muntanya
Ens reunim els dimarts a les 20:30 h, al CEP.
Servei de biblioteca amb mapes actualitzats i petit
servei de lloguer de material de muntanya per als
socis.
Aula Universitària
Taller de PINTURA tots els dimecres, i els assaigs
de la Coral Jordi Antonín, els dijous.

Qualitat i servei
des de 1934
93 385 90 01
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