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Sumari ditoriale
Estem vivint moments excepcionalment durs. I ho són sobretot per

la pèrdua de vides humanes i pels problemes de salut que afecten
a la nostra societat. Ningú pensava que fos possible una pandèmia

com aquesta en ple segle XXI. Fins el mes de gener de 2020, un dels
principals reptes que ens vàrem plantejar era actuar per evitar les
conseqüències del canvi climàtic. El temps corria en contra. Ens vam
abocar en comprendre que havíem d’actuar per reduir les emissions de
CO2, reciclar materials, evitar la producció de residus, i protegir i
fomentar la vegetació per produir oxigen a l’aire. Tot plegat, obligava a
iniciar un canvi de model de vida. Tot i que costava, aquest era el camí
marcat. Amb l’arribada sobtada del COVID19, el que fa uns dies era
gairebé la principal prioritat, ara s’hi hauran d’afegir múltiples accions
d’alt impacte per garantir la nostra vida diària. Quan aquesta pandèmia
baixi la seva intensitat, tots intentarem normalitzar les nostres vides. Per
instint natural, tots tendim a pensar que tornarem a recuperar la que era
la nostra quotidianitat. Una barreja entre desig i necessitat per sobreviure.
Ara serà el moment de conjuntar la realitat econòmica i el canvi climàtic
que vivim. Per ambdues qüestions, haurem d’actuar i trobar solucions a
aquesta situació. Si ho fem bé, els que superem aquesta pandèmia, podem
contribuir a fer una societat millor.

Hi ha qui diu que hi haurà un abans i un després de la pandèmia. Venen
temps difícils, però fins i tot l’alentiment forçat de la vida comporta
conseqüències positives, com l’aire més net, la priorització dels serveis
públics o un replantejament d’allò essencial. També la importància de la
solidaritat i responsabilitat col·lectiva, que ha empès a crear xarxes
solidàries per ajudar i cooperar.

L’epidèmia de coronavirus torna a demostrar que l’ésser humà encara és
vulnerable davant dels virus i que, malgrat haver construït un món
altament tecnificat, encara és lluny el somni de tenir respostes per a tots
els reptes que planteja la naturalesa en l’àmbit de la salut. I, malgrat tot,
cal subratllar que avui estem en molt més bones condicions que a principis
del segle XX, amb un sistema públic de salut que ara mateix està
demostrant que és la peça imprescindible, i mai prou valorada, per fer
front a aquest tipus de situacions. Que la societat prengui consciència de
la importància de mantenir aquest sistema i de valorar els seus
professionals serà sens dubte una de les grans lliçons d’aquesta crisi.

Des del CEP, donem ànims a tots els socis en aquests moments
d’incertesa, que ens forcen a una obligada letargia en les activitats, que
podrien reiniciar-se passat l’estiu. Amb sacrifici superarem la crisi
sanitària, i després l’econòmica i social. Però ho haurem de fer des d’uns
altres paràmetres, perquè el món ja no serà igual després d’aquesta
experiència viscuda a nivell global... Evidentment ens en sortirem ara, i
ho farem més forts. 
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El Sui des
de Cànoves

Text: David Buils

Avui fem una ascensió original al
Sui, un cim que té unes vistes
amplies i espectaculars, com ja

veurem, i en una companyia que espero
tornar a compartir aviat.
Deixem el cotxe a l’aparcament de sota el
pantà de Vallfornès. Pugem un tram ben
pendent per una pista molt bona, i un
cop al nivell de la presa, anem vorejant el
pantà per la pista, amb una vista insòlita
els últims anys: el temporal Glòria ha
omplert el pantà fins a dalt.
Davant tenim la vista de les muntanyes
boscoses que tanquen la vall de
Vallfornès. Hi veiem el Morro Negre, que
desprès voltarem per darrere. En arribar
a la cua del pantà, deixem a la dreta la

pista per la qual tornarem més endavant,
i seguim per la que tenim enfront, i que
ens portarà al mas de Vallfornès, ara un
alberg de joventut, per la vora de la riera
que baixa saltant entre els arbres.

El Castanyer Gros d'en Cuc Foto: Jacinto Garcia

Després d’esmorzar a l’exterior de
Vallfornès, agafem un caminet que
segueix el Sot de la Font de Masdeu,
envoltant el Morro Negre pel nord. Arriba
un moment que travessem la riera i
comencem a pujar pel vessant del Morro
Negre, fent ziga-zagues fins al seu llom i
el coll que el separa de la carena principal,
on hi ha el Sui. Aquí hi ha les ruïnes de
Can Masdeu.
Des d’aquest indret, agafem un sender
que es perd i es va trobant a estones. Hem
de seguir la carena que ens portarà al pou
d’en Cuc. Quan la vegetació no ens deixa
anar per la carena, l’esquivem sense
allunyar-nos-en massa, això és millor que
embrancar-nos per no perdre la carena.
Acabarem arribant a una zona més
oberta, que ens permetrà tenir la primera
vista del Sui, i al final d’aquesta hi ha un
sender que es desvia a l’esquerra i ens
permet arribar al pou d’en Cuc sense
destrossar-nos pel mig de la vegetació.
Un cop al pou, som a la carena per on
arriba la majoria de gent que puja al Sui
des de Cànoves. Descansem una mica. Fa
molt vent i ens dirigim aviat cap a
l’esquerra pel camí de la carena. Des
d’aquí la vista del Montseny i el Matagalls
des del sud és espectacular. Un cop al cim,
les vistes s’eixamplen, per abastar els
Pirineus nevats, el Pla de la Calma -des
d’on també puja la gent cap al Sui-. A
l’oest veiem el Tagamanent, els Cingles
d’en Bertí, el Montcau i la Mola....
Per baixar, tornem al pou d’en Cuc i
seguim la carena fins el coll del Pou d’en
Besa. Des d’aquí agafem el camí que ens
portarà a la pista fins al Castanyer Gros
d’en Cuc, on dinem. Desprès baixem pel
Torrent de la Baga d’en Cuc fins a la cua
del pantà, des d’on tornem al cotxe per la
mateixa pista per on hem començat
l’excursió. 

Al cim del Sui Foto: Jordi Pedrol

untanyam



Creu de l’Ermita de la Trinitat Fotos: David Buils
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Ermita de
la Trinitat,
Sitges

Escric aquest article esperant

trobar-me aviat amb els amics de

senderisme.

En aquesta excursió, escollim el tren per

anar a Sitges en ple Carnestoltes i hi

trobem gent molt alegre que segueix de

festa de la nit anterior. Un cop a l’estació

de Sitges, passem per sota les vies i ens

dirigim al nord de la vila, per sortir del

nucli urbà pel costat del cementiri.

Anem seguint el Fondo d’en Boscós

(anomenen Fondo a les lleres de les

rieres), per després passar al Fondo d’en

Figueres, que en principi teníem la

intenció de seguir per pujar a la Serra del

Gafarró. A causa dels danys de l’huracà

Glòria, poc desprès d’agafar el Fondo ens

desviem a l’esquerra, per seguir un camí

que puja dret per enllaçar amb el GR-5,

que ens acompanya per una pista

asfaltada fins el coll que uneix la Serra de

Gegants i la de Gafarró.

Agafem el camí a la dreta, resseguint la

Serra del Gafarró, i passem de la banda

sud a la nord, esquivant la carena.

Després d’un bon tram de pista, ens

enfilem a la dreta al Puig d’en Boronet

per un caminet dret, per veure la Creu de

Sant Isidre. Tornem a la pista i l’anem

seguint al sud un bon tram pujant i

baixant per la carena, fins que arribem a

la preciosa ermita de la Trinitat, avui

oberta i visitable. Les vistes sobre el mar

són espectaculars.

Tornem pel GR-92 cap a Sitges per la

mateixa pista per la qual hem arribat a

l’ermita, fins a un caminet per on el GR-

92 hi baixa una mica més abruptament

cap al mirador de la urbanització

Llevantina. Des d’allà anem baixant cap

a Sitges i el passeig marítim, on ja

retrobem l’ambient totalment

carnavalesc pel carrer... algú fins i tot ens

fotografia, no sé si pensant que som una

comparsa més de la festa. Anem

travessant el poble fins a l’estació, on ens

refresquem al bar abans d’agafar el tren

de tornada.

Una excursió molt maca i en molt bona

companyia. 

Text i foto: David Buils

enderismeS

CALENDARI D’EXCURSIONS ESTIU 2020
CENTRE EXCURSIONISTA PUIGCASTELLAR

* El calendari està condicionat a la possibilitat de sortir en 
fase 2 de la regió sanitària

*
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La Torre dels Frares
Text: Xavi Padró

La Torre dels Frares pertany al
municipi de Montcada i Reixac.
Està situada a uns 800 m sortint

del pont de Montcada en direcció a la
desembocadura del riu Besòs. Des
d’aquest punt, segueixo el GR 92, i
recorreguts 600 m, arribo a la riera de la
Vallensana i giro a l’esquerra. 200 m més
endavant trobo la tanca de la depuradora.
Giro a mà esquerra i travesso la carretera
BV 5001 de St. Adrià de Besòs a la Roca
del Vallès. Arran de carretera es troba la
Torre dels Frares, una masia
documentada l’any 1457, propietat dels
monjos de St. Jeroni de la Murtra. Alguns

murs d’aquesta masia podrien formar
part d’una primera construcció de l’època
romànica. La construcció consta d’un
tram rectangular i un altre perpendicular,
formant una L. A la part del darrere tenia
una bassa per regar els camps i altres
usos, que ja no existeix.
Al llarg de la seva història ha tingut
diferents usos. Inicialment era un lloc de
repòs dels monjos del monestir de St.
Jeroni, on els pagesos hi conreaven les
terres dels frares a canvi de tributs.
Durant l’època dels Reis Catòlics també
era un centre inquisidor. Al llarg dels anys
aquesta finca ha anat canviant de
propietaris.
L’any 1551 Pere Solivelles comprà la finca

  

endersS

En el moment que tanquem el
butlletí 143 de primavera -
estiu 2020, la seu del CEP
resta tancada per causa de la
pandèmia COVID19. Com
una més de les conseqüències
del confinament generalitzat
que aquesta ha provocat, heu
pogut llegir el butlletí
accedint a la WEB
www.puigcastellar.cat 

Quan ens sigui possible,
s’imprimiran i es faran arribar
exemplars en paper per als
socis i amics que no tinguin
accés a Internet, així com per
l’arxiu històric del CEP

L’any 1920

L’any 2020 Foto: Xavi Padró

als frares, i el 1572 tornà a ser propietat
dels monjos de St. Jeroni, fins que el
1823, per la desamortització de
Mendizábal, és comprada per
descendents d’en P. Solivelles, i va
passant per diversos propietaris. Aquesta
masia ha tingut diferents noms al llarg
del temps; el primer que es coneix és el de
Can Vestit i després el de Torre de
Montcada. 
L’últim masover mor el 1999, i
l’Ajuntament de Montcada hi fa una
intervenció per perill d’esfondrament. La
torre resta abandonada fins el 2008,
quan un seguit de joves de la plataforma
¨CSA Torre dels Frares¨ van iniciar una
recuperació i rehabilitació de la finca fins
l’actualitat. Casualment, mentre estava
fent fotos de la façana sortí un noi de la
torre que em digué ser de ¨La asociación
de amigos de la Torre de los Frailes¨.
Segueixo el GR 92 que passa pel seu
costat i per una pista ampla arribo a una
caseta on, en una petita explanada, hi
pastura un cavall. Un pèl més endavant
agafo un caminet a l’esquerra que puja
directament al Puig Castellar. 

@NOTA DE LA
REDACCIÓ 



del Parc del Montseny, amb la sentència del
Tribunal Suprem de l’any  2016, ha provocat
el retorn al Pla Especial de 1977, fet que,
entre altres efectes, deixa desprotegides
més de 1.700 hectàrees del massís i en
situació dubtosa tota la resta.
-   La lentitud per l’aprovació d’un nou
Decret de Parc Natural del Montseny per
part de la Generalitat de Catalunya, que es
troba en fase de tràmit ambiental des de fa
dos anys i mig. Un decret, que tot i
assegurar els límits actualitzats del Parc del
Montseny, no contindria les figures de
protecció que necessita la conservació
d’aquest espai natural.
-   La quantitat de projectes urbanístics,
extractius, infraestructurals i turístics,
apareguts en el darrer període al voltant del
massís, que estan posant en perill corredors
biològics i la conservació de les espècies
protegides i els recursos d’aquest espai
natural.

On som ara?
El 14 de novembre del 2019 es va presentar
la proposta de ILP davant la mesa del
Parlament,on va ser admesa a tràmit, i el
passat dia 2 de març les fedatàries i
fedataris van poder començar a recollir les
50.000 signatures necessàries arreu de tot
el territori en un termini de120 dies, per tal
que la proposta sigui discutida i aprovada al
Parlament de Catalunya.
Però malauradament la situació creada per
la pandèmia del Covid-19 ha fet que els
promotors, conjuntament amb la Taula del

Parlament, hagin decidit el passat 15 de
març aturar el tràmit sine die fins que la
situació canviï i sigui possible la recollida de
signatures de manera segura per a totes i
tots. Quan sigui oportú tornar a fer vida al
carrer i recuperar la regularitat de les
relacions socials a casa nostra, la ILP
Montseny tornarà a la seva activitat. Us
demanem que cuideu la vostra salut i la de
les persones que us envolten. 
Quan reprenguem l’activitat sereu
degudament informats. Per seguir les
últimes notícies podeu utilitzar els canals
de Twitter #ILPMontseny i la pàgina ilp-
montseny.cat
Fedatàries de Santa Coloma de
Gramenet 

Les Agudes Foto: Jordi Carceller Comas

el obertC
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El Montseny 
en perill

Nota de la redacció:
Manel Pertíñez és colomenc i

fedatari de la ILP Montseny. Secretari
de la Coordinadora de Salvaguarda del
Montseny.
El CEP es va adherir a la proposta
d’Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
per a la salvaguarda del massís del
Montseny. La seu del CEP n’era també
un dels punts de recollida de signatures
per recolzar-la. Malauradament, quan
escrivim aquestes línies els nostres
locals romanen tancats pel motiu de la
pandèmia COVID-19, i el termini per a
la presentació de les signatures ajornat
sine die. Tant de bo puguem reobrir
aviat el local i poder oferir-vos així la
possibilitat de signar la ILP.

ILP MONTSENY, qui, com, perquè i on
som.
Els darrers mesos, les organitzacions
Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny, DEPANA, Ecologistes en Acció
i SEO/BirdLife, hem estat preparant una
proposició de Llei de protecció del
Montseny a través de les figures legals de
Parc Natural, Paratge Natural d’Interès
Nacional i Reserves Naturals Integrals,
formant una comissió promotora per a la
realització d’una ILP.

Què és una ILP?
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es
fonamenta en el dret de la ciutadania a
participar del sistema democràtic
permetent als ciutadans plantejar al
Parlament de Catalunya el debat i votació
de propostes de llei sobre temes que siguin
d’interès per a un sector de la població.
A Catalunya, aquesta iniciativa s’exerceix
per mitjà de la presentació d’una
proposició de llei, amb el suport de, com a
mínim, 50.000 signatures degudament
autentificades per la figura del fedatari,
que és aquella persona proposada per la
comissió promotora de la ILP, que jura o
promet el seu càrrec al Parlament i pot
donar fe de la validesa de les signatures
recollides. 

El perquè d’aquesta Llei de protecció
del Montseny?
-  l’anul·lació del Pla Especial de Protecció

Text: Manel Pertíñez *

*
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ida del CentreV

¿Tens fotos antigues del CEP?

Amb 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. 

Ens pots contactar per correu electrònic:

secciofotocep@gmail.com acompanyant

les fotografies. Si no teniu impressora,

indiqueu-nos-ho i contactarem amb

vosaltres en el moment de reobrir la seu

del CEP, on seran escanejades  i

retornades, i en cas de cessió de material

es retornarà després de l’exposició.

Foto:“Esquí a Núria” 
extret del llibre “Memòria d’un recorregut”
50 anys del Centre Excursionista Puig Castellar”
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ida del CentreV

El passat 31 de març va morir la
Margarita Pedragosa Geronès als
76 anys, sòcia del CEP. La seva

mort, en el moment i les circumstàncies
en què s’ha produït, commouen de
manera encara més profunda. La
Margarita va néixer a Santa Coloma, on
sempre ha viscut i on ha desenvolupat
una profusa vida social i ciutadana. Ja de
jove, va participar activament en grups
de folklore popular com els ballets, i va
començar a anar a CEP, on més endavant
va ser molt activa al Grup de Sortides i
Debats. De fet, fa pocs anys va rebre
il·lusionada la medalla dels 50 anys de
sòcia del CEP, on hi ha fet molts amics i
on el seu marit Manel Galgo n’ha estat
president. 
Va estimar molt Santa Coloma i també el
país, del qual en fruïa la natura i els
paisatges, sobretot els del seu estimat

Adéu a la
Margarita
Pedragosa

Empordà, d’on venen part de les arrels
familiars. Era molt creativa i amb
inquietuds artístiques, orientades
primer com a ceramista: va estudiar a
l’escola Massana i va estar durant molts
anys al front de l’escola de Ceràmica de
Santa Coloma. També es va prodigar
com a escultora. Vivia l’art amb emoció,
i va poder participar en diverses
exposicions d’arts plàstiques. 
La Margarita era coneguda per molta
gent a la ciutat i el sotrac de la seva mort
ha estat sentit en tots els qui la
tractaren. En la web

https://www.capvespre.cat/2020/04/01/i
-ara-la-margarita-pedragosa, molts dels
seus amics hi han deixat els seus escrits,
on coincidien en destacar el seu caràcter,
que encomanava vitalitat, optimisme,
entusiasme i l’alegria que transmetia
amb la seva rialla.
Des del CEP volem fer arribar el nostre
escalf al company Manel Galgo i als fills
i néts de la Margarita. Tot i el dolor de
les circumstàncies del seu últim viatge,
molts la recordarem amb aquella imatge
de vitalitat i alegria amb que va viure la
vida. 

El passat 27 de febrer ens deixava
la sòcia Concepció Gil Baselga als
77 anys d’edat. Nascuda al poble

castellonenc de Borriana, va venir de
joveneta a Santa Coloma. Aquí va fer
colla amb la joventut que feia excursions
i anava a les ballades de sardanes, i on va
trobar en Pere Alsina, amb qui es casaria,
i que malauradament va morir fa uns
anys en un accident de muntanya. En
Pere i la Conxi sempre van participar en
activitats del CEP; muntanya, cultura i
sobretot en el Patronat Pro Aplec. Al
Centre hi han continuat participant el
seu fill i néts. A més, per la seva activitat
social, era molt coneguda pels molts anys
d’atenció al públic en comerços de la

ciutat.
Persona inquieta, de marcat caràcter i
donada a la seva família i amics.
Amistats, que en testimoni de l’estima
que li tenien, van omplir la sala del
tanatori, on es va fer un comiat senzill i
emotiu amb parlaments d’amics i
l’acompanyament a piano d’un poema de
Miquel Martí Pol, escrit a l’esquela de
comiat i que s’escau plenament a la
Conxi:

“Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu, de com ens vas
deixar, del sofriment lentíssim que va anar
marfonent-te, de les teves coses parlem i
també dels teus gustos, del que estimaves i

Ens deixa Conxi Gil

el que no estimaves, del que feies i deies i
senties. De tu parlem, però no pas amb
pena. I a poc a poc esdevindràs tan nostra
que no caldrà ni que parlem de tu per
recordar-te, a poc a poc seràs un gest, un
mot, un gust, una mirada que flueix sense
dir-lo ni pensar-lo.”
Descansi en pau. 



Text: Roser Vicente

En aquests dies de reclusió he aprofitat per llegir.
Un dels llibres ha estat Ens farem humans? de
l’arqueòleg Eudald Carbonell, un dels directors de

les excavacions del jaciment d’Atapuerca.
El resum de la contraportada m’animà a comprar el llibre
en el seu moment i, ara, en aquesta etapa de pandèmia,
penso que és una reflexió que no deixa indiferent.

«Ens farem humans?  Aquesta és la pregunta clau que es
planteja l’arqueòleg Eudald Carbonell, el qual no només
s’interroga sobre el futur de l’Homo sapiens, sinó que
també defineix una sèrie de reptes de cara a culminar el
procés de socialització de l’espècie. I ho fa pensant en el
planeta i en l’univers que l’envolta, entenent la
planetització no com un procés de globalització, sinó com
un procés natural en què la intervenció humana prioritza
la nostra consciència d’espècie i l’autoconsciència com a
planeta. Serem humans quan l’atzar sigui substituït per
la lògica. En el moment que la selecció cultural
substitueixi la selecció natural, haurem completat el
procés d’humanització.»
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En el record
En aquests moments difícils, des d’aquest

butlletí, volem donar el nostre condol a
d’altres socis del CEP que en els darrers

mesos han perdut un familiar: Als qui han
perdut la seva mare, com la de la companya de
redacció Agustina Rico, Gaspara Villoria, la d’en
Pere Sors, Úrsula Ginestà, o la de la Marga
Vallverdú, Lola Borràs; a l’Àngel Elvira per la
mort de la seva companya Mª Antònia, en Josep
Ricard i l’Ana Martín per la seva mare Encarna,
a la Isabel Padró per la mort del seu germà Joan,
i en Jaume P. Sayrach, per la del seu germà
Manel. DEP. Un record a tots ells i ànims a la
família.
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En el record
En aquests moments difícils volem donar

el nostre condol a la Marga i la Marta
Vallverdú, lles de la estimada sòcia Lola

Borràs, així com als seus familiars. En farem una
sentida glosa en el proper butlletí.
També des d’aquest butlletí donem el condol a
d’altres socis del CEP, que en els darrers mesos
han perdut un familiar: Als qui han perdut la
seva mare, com la de la companya de redacció
Agustina Rico, Gaspara Villoria, la d’en Pere Sors,
Úrsula Ginestà; a l’Àngel Elvira per la mort de la
seva companya Mª Antònia, i a la Isabel Padró
per la mort del seu germà Joan. DEP. Un record
a tots ells i ànims a la família.



Continuem treballant
per la cultura

El temps passa molt de pressa
quan tenim una activitat.
Sembla que era ahir quan va

sortir l’anterior butlletí. Però no,
quan escrivim aquestes línies ja està
al caure el butlletí que ara llegiu i
sembla necessari continuar fent les
mateixes tasques com si res no
passés....  I no és així, tot és diferent
al nostre entorn. La nostra activitat i
el dia a dia ha canviat. ESTEM
CONFINATS !!!. Sí, tots a casa. Patim
una terrible pandèmia anomenada
“COVID 19 “. No crec que cap altre
virus o malaltia estacional
epidemiològica hagi aconseguit tenir-
nos a tots en un estat de preocupació,
de necessitat d’estar informats de la
seva evolució, i pel trist tribut en
vides que s’emporta cada dia.
Persones estimades, conegudes, i del
nostre entorn proper... I tant, que el
nostre dia a dia ha canviat, i molt!
Hem de mantenir l’ànim i tirar
endavant.
Habitualment, el grup de cultura del
CEP anem confeccionant l’agenda
d’activitats fins el mes de juny, amb
temps suficient per organitzar-les i
coordinar-les totes. Malauradament,
no es podran portar a terme en les
dates que us donem a continuació,
però us les donem a conèixer amb
l’esperança de poder oferir-vos-les en
altres dates:
Una de les primeres era la presentació
de la novel·la La darrera carta de
Manuel Morón, el 12 de març al local
del CEP, a càrrec de l’autor Rodolfo
del Hoyo, amb lectura dramatitzada
d’alguns fragments de l’obra i

acompanyament musical.
El 24 de març, recital al CEP: Les
dones llegeixen poesies, amb la
participació de diverses rapsodes,
amb obra pròpia i de d’altres autores.
El 16 d’abril, inauguració de
l’exposició de fotografies Armènia,
100 anys després, d’Andreu
Fernández, a la sala del CEP.
El 3 de maig, projecció matinal del
documental d’Alba Gómez Un poema
a l’exili: El Pessebre de PauCasals i Joan
Alavedra, a l’Auditori Can Roig i
Torres.
El 12 de maig, presentació del llibre
“Armènia 100 anys”, de Xavier Moret,
xerrada de l’autor en el marc de
l’exposició, a la sala del CEP.
El 23 de maig, sortida cultural amb
autocar a Llançà, per seguir la ruta
literària Pere Calders, de la mà de
Diana Coromines.
El 5 de juny, tot el dia, visita als
jaciments romans de Cabrera i Teià.
Aquest trimestre estàvem
especialment il·lusionats pels actes
que teníem previstos, molt vinculats
amb el grup, i finalitzar el curs amb el
ja entranyable sopar a la fresca del
mes de juliol. Dissortadament, hem
hagut d’ajornar totes aquestes
activitats. Quan les puguem
reprendre us ho farem saber,
esperant que tinguin èxit i una bona
acollida per part vostra. Sense
vosaltres res no tindria sentit.
En el moment d’escriure-us, la nostra
recomanació és «Si pots, queda’t a
casa». Tots hi guanyarem.
Una abraçada ben forta del Grup de
Cultura del CEP. 
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Sardanes en temps
de pandèmia

Text: Les juntes del Patronat pro Aplec i Amics de la Sardana

Acada butlletí es fa palesa la
“monotonia” amb que any
rere any es van repetint

activitats similars que, per una part
són mostra de la continuïtat de les
tradicions que hem heretat dels qui
ens han precedit, però sempre que
podem ens agrada adaptar a formes o
visions més d’acord amb els temps
que vivim, incorporant-hi novetats
que a poc a poc van arrelant, com ara
els esmorzars a la Font de l’Alzina, les
sortides a diversos aplecs arreu de
Catalunya, les més recents revetlles
del nostre Aplec, els concerts amb
espectacles de ballet, recitals,
músiques i cobles més enllà de les
pròpies sardanes... amb l’esperit de
mantenir i acréixer l’estimació i el
gaudi de signes identificadors de la
manera de ser i comportar-se de bona
part del nostre poble.

Malauradament, ara ens trobem amb
un fet excepcional que ha trasbalsat
totes les rutines i costums, no
solament en el nostre àmbit, sinó en
tot allò que comporta el viure
individualment, en família i en
societat. No estàvem preparats per a
un cop com el del anomenat
Coronavirus, que ha vingut a fer-nos
veure la fragilitat de la nostra
existència, com de vulnerable és la
salut i de quina mala manera hem -o
ens han- organitzat l’estructura
social: les terribles polítiques

injustes, amb la separació global
entre rics (molt rics, cada vegada
més) i pobres (molts, cada vegada
més), dominadors i dominats,
poderosos i febles, els que fomenten
les guerres i les seves indústries
enfront dels qui les pateixen, els qui
forcen l’emigració i els qui emigren
enganyats per falses esperances.
Separació que ara s’està fent més
visible que mai, tot i que com
qualsevol malaltia no distingeix entre
uns i altres, però sí que s’acarnissa
amb més facilitat amb els
desafavorits i de menys recursos que,
en endavant, hauran de suportar més
que ningú les seqüeles de la misèria
econòmica que això comportarà.

Lamentem les deplorables prioritats
que han descuidat l’educació i la
sanitat pública, menyspreat la
investigació científica, afavorint
lucratives activitats privades.
Expressem el màxim agraïment a
tota la gent que treballa al límit, amb
escassedat de recursos, exposant-se a
la contaminació, veient-se superats
per les circumstàncies, assistint
malalts, presenciant el drama de les
persones que moren en solitud, lluny
de familiars i amics, i havent de
suportar innecessaris i tendenciosos
discursos i brutes lluites polítiques de
baixa estofa que en res no
afavoreixen la població.

Abans de començar -no el malson
sinó aquesta tremenda realitat-,
encara hem pogut celebrar el dinar-
ball a ca n’Armengol el 16 de febrer,
amb el Grup Dominó, no sense
lamentar l’absència de persones
estimades, que ja no podran tornar a
assistir-hi; així com al Concert
d’Hivern, que va ser al Teatre Sagarra
una setmana després, amb
l’espectacle LLUM, dedicat a cançons
de bon record, arranjades
musicalment per als instruments de
la Cobla Marinada, amb
col·laboracions extres i el “cantaor”
Pere Martínez.

El diumenge primer de març, a la
plaça de la Vila, la Cobla Ciutat de
Girona va interpretar el programa de
l’audició del “Dia de la Dona”, que es
va haver de retallar ja que a l’hora de
començar no disposàvem de les
cadires corresponents i l’inici es va
retardar una mitja hora.

Amb l’energia que ens quedi i amb el
record emocionat per tots i totes les
que han marxat per sempre,
tornarem a la tasca de reprendre les
activitats que hem hagut d’ajornar,
tals com:

• L’audició de Sant Jordi, que si ho
podem lligar faríem a l’octubre, a ser
possible dintre del “Correllengua
2020”
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• La sortida a l’aplec de Caldes de
Malavella s’ha suspès, però esperem
poder anar el 27 de setembre al de
Sant Cugat del Vallès.

• El nostre Aplec, dedicat als
Geganters de Santa Coloma, es
trasllada al 26 de setembre, a les
10:30 h del matí, amb les cobles
Bisbal Jove i Sabadell; a les 4 de la
tarda s’hi afegirà la cobla Marinada.

• La revetlla de l’Aplec queda
definitivament anul·lada com a tal.
Ens agradaria, si es possible, fer una
activitat semblant dins de la Festa
Major.

• També teníem previst participar a la
“Primavera literària de Santa Coloma”
en col·laboració amb “La Colmena” el
29 d’abril amb un recital de poemes
de Jacint Verdaguer a càrrec del
rapsoda Valentí Maymó, que s’ha
hagut de suspendre.

L’esmorzar i la corresponent audició
a la Font de l’Alzina, prevista pel 21
de juny, esperem que pugui ser
l’emocionat retrobament públic
després de la pandèmia. 

Oportunament us farem arribar
notícies concretes referides als actes
posposats, així com de quina forma
plantejarem canalitzar les
aportacions de socis i col·laboradors.

Acabem amb el desig que, quan
aquestes ratlles escrites a primers
d’abril en plena crisi us arribin a
mans, el mal s’hagi superat i el curs
del món segueixi per millorar, amb
menys prevalença de la supèrbia
humana, malgrat les profundes
ferides que sens dubte ens marcaran
per sempre més. 

El dinar-ball del 2020 a ca n’Armengol Foto: Joan Llagostera

El Concert d’Hivern del 2020 al Teatre Sagarra Foto: Joan Yuste

Audició del Dia de la Dona a la plaça de la Vila. 1/04/2020      Foto: Joan Llagostera
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Notícies del Poblat i entorn

El 5 de març vam tenir una reunió
conjunta l’ Ajuntament, Parc Serra
de Marina i CEP, que tenia per

objecte l’anàlisi de les pinedes de
Torribera, La Pallaresa i altres temes.
Com a resultat dels informes de control
del Tomicus que el CEP ha anat elaborant
i comunicant, en aquesta reunió es va
avançar molt, amb decisions concretes:
TORRE PALLARESA: El Parc de Serra de
Marina se’n fa càrrec de tallar i retirar els
pins afectats pel Tomicus. Recordeu que
els arbres afectats estan a tocar del límit
de Torribera. Les feines s’havien de fer
durant el mes de març.
TORRIBERA: Les pinedes de Torribera,
en la part més alta de la finca, estan molt
afectades, bàsicament per la
“Processionària” i menys pel “Tomicus”,
ja que la temporada passada es van tallar
la major part dels arbres malats. A la
reunió es va acordar fer una visita a la
finca per totes les parts interessades, cosa
que es va fer al dia següent, 6 de març.
A aquesta reunió també va venir
l’encarregada de Parcs i Jardins de la
Diputació. Les conclusions son: 1. Per
dates ja no es pot actuar contra la
“Processionària”; 2. Els quatre pins
afectats pel “Tomicus” seran tallats i
retirats, i el malats es tallaran i quedaran
al territori com a reservori natural per als
insectes.
Tots els tècnics van valorar molt
positivament les recollides d’aigua
(escocells) que hem fet al peu dels pins, i
dels que ja se’n veuen els resultats, ja que
les zones de la Vinya d’en Gordi i la Riera
de Can Calvet presenten una verdor i
frondositat excel·lent. A Torribera hem
fet 7 recollides d’aigua en els pins més
dèbils; veurem el seu resultat a la propera
tardor. 
Les parts mitja i baixa de Torribera, no

estan tan afectades i les pinedes
resisteixen molt més bé.
Altres temes tractats van ser:
· La dificultat de recuperar la veta d’aigua
de la Font d’en Bartomeu, encara que hi
seguiran treballant.
· A setembre l’Ajuntament farà una
plantada de freixes de mida mitjana al
Torrent de les Bruixes.
· La bassa que es va fer al final del Torrent
per recollir l’aigua de pluja, no ha
complert les seves funcions i ha estat
retirada.
·· Hem recordat a l’Ajuntament la
necessitat de controlar les desbrossades
de les franges de protecció forestal*,  per
evitar que tallin arbres joves o arbustos
d’interès.
*(La franja de protecció forestal, de 20 a
30 m. d’amplada, és la que separa, segons
normativa, la zona urbanitzada de la de
muntanya)
La conclusió que en traiem és molt
positiva, ja que aquestes reunions,
promogudes pel Centre juntament amb

els informes que anem fent, faciliten la
coordinació de les actuacions i que la
relació entre totes les parts millori
sensiblement.
REUNIÓ GRUP DE TREBALL POBLAT
IBÈRIC
El CEP va demanar a l’Ajuntament una
reunió del Grup de Treball i havíem estat
convocats pel 22 d’Abril.
PANDÈMIA COVID-19
Com podeu imaginar, quan llegiu el
butlletí ni s’haurà fet la Reunió del Grup
de Treball, ni tampoc les actuacions
previstes a La Pallaresa i a Torribera.
Tots hem quedat sorpresos i forçosament
aturats per aquesta pandèmia d’abast
mundial, les conseqüències de la qual
seran molt dures per la major part de la
població i s’allargaran en el temps. Des de
aquí, només podem demanar que això
serveixi per fer una profunda reflexió
sobre cap on hem d’anar la humanitat, no
oblidem també greument amenaçada pel
canvi climàtic.

...I malgrat tot, la primavera ja ha
arribat i la vida a la natura segueix el
seu curs! 

Reunió
Ajuntament,
Parc i CEP

Niu de processionària al recinte Torribera
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A casa del Ramón Mateu Foto: Marga Vallverdú

Text: Dolors Romero Labrada

El confinament a partir de la
declaració de l’estat alarma,
mesura adoptada per la greu

situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, ha comportat que la
cantada tradicional de les caramelles
d’enguany no s’hagi pogut dur a
terme.
Les caramelles representen una de les
expressions més antigues de polifonia
popular de Catalunya. Des del punt de
vista històric, estan documentades
des del segle XVI. Són típiques
cançons populars que es canten per
Pasqua Florida. Al principi, de caràcter
religiós, anunciant la resurrecció de
Crist. Inicialment, els cantaires eren
grups d’infants o d’adults que sortien
a cantar per cases i masies el Dissabte
de Glòria al vespre o els matins del
Diumenge i del Dilluns de Pasqua.
Al llarg del segle XIX, aquesta tradició
es va popularitzar entre les societats
corals, especialment a partir de 1880,
les quals van tenir un nou impuls amb
la creació de noves peces musicals.
Una de les seves singularitats rau en
l’evolució de la seva temàtica, ja que
s’hi incorporen temes relatius a
l’arribada de la primavera i també
satírics, segons la població d’on
s’originen.
Tradicionalment, s’acompanyen de
diversos instruments. Recullen
menjar, llaminadures... i fins i tot
diners que la gent els dona; per això
els caramellaires van acompanyats
sempre d’un cistell engalanat, i amb
tot el recapte celebren un àpat
col·lectiu.
Aquesta tradició es va popularitzar a
Santa Coloma de Gramenet a principis
del segle XX. Diverses agrupacions
corals, entre elles la coral del l’Ateneo
Instructivo Colomense, la Joventut del
Raval, la Societat Coral El Pensament, i
també colles com “El Clavell” que
s’organitzaven exclusivament per fer

Les Caramelles i el confinament
rfeó TanitO

la cantada de caramelles,
revitalitzant aquesta expressió
cultural. Algunes d’aquestes corals
anaven acompanyades d’instruments
de corda, com guitarres i bandúrries.
Cal assenyalar que la presència de
dones en aquestes agrupacions era
molt minoritària.
Els darrers 10 anys, un grup de
cantaires del Centre Excursionista
Puigcastellar i de l’Orfeó Tanit, sota
la direcció de Josep Mª Rosset han
continuat aquesta tradició, fent
cantades de caramelles per
nombrosos carrers, places, mercats i
d’altres establiments. El seu repertori
és variat, destacant, entre d’altres les
tradicionals La Pasqua Florida de D.
Bofarull, Aquesta colla, Cançó de la
font de l’Alzina i Santa Coloma
prospera, arranjades recentment per

Francisco Javier Hernando. També
els clàssics boleros, Una vegada i prou
i La reina del placer, amb noves lletres
de Ferran Saro i arranjades per Josep
Mª Rosset.
Enguany, les mesures adoptades per
evitar la propagació del coronavirus
SARS-COV-2 (COVID-19) han
impedit mantenir els assajos i
celebrar la cantada de caramelles a
tot Catalunya, encara que en algunes
poblacions, com ara Verdú i Tàrrega,
han aparegut iniciatives per cantar
des dels balcons i finestres, o fer
crides a través de les xarxes socials,
animant la ciutadania a cantar des
dels seus domicilis, gravar-se en
vídeo i compartint-ho per les xarxes
socials.
Esperem gaudir de nou de la cantada
de caramelles el proper 2021. 

Caremelles 2017 Foto: Marga Vallverdú
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Text: Pilar Manzanares

Actualitat i
previsions de futur
L’Orfeó Tanit encarà aquest darrer

trimestre amb l’esperança de fer
tres concerts a la nostra ciutat i un

a Barcelona, però a causa de l’estat
d’alarma pel COVID-19, i per tal de
complir amb les recomanacions
sociosanitàries, es van haver de
suspendre.
El primer concert que es va haver de
cancel·lar va ser en el marc de la Trobada
de corals Divendres corals, organitzada per
la FCEC (Federació Catalana d’Entitats
Corals). L’Orfeó Tanit s’hi va sumar, per
organitzar-ne un a Santa Coloma, i que
enguany s’hauria d’haver celebrat el 20 de
març a l’església Major, amb la
participació de les corals Calíope, Llevant,
Cor Aurica i Orfeó Tanit.
També havíem de cantar dins del cicle de
la FCEC Maig Corals a Barcelona.
A la nostra ciutat teníem programats dos
concerts més, un a mitjans de maig i el
darrer a finals de juny, coincidint amb el
final de curs, a l’auditori de Can Roig i Al Claustre de Sant Jeroni de la Murtra, octubre 2019

Torres.
L’Orfeó tenia prevista una jornada
interna de treball i assaig intensiu d’un
cap de setmana, al mes de maig. Aquestes
trobades, a més de treballar el repertori i
la tècnica vocal, són moments de
germanor i d’enfortiment dels lligams
entre els cantaires, però que també hem
hagut d’ajornar.
No ens manquen les ganes de tornar a

assajar i esperem fer-ho tan aviat com
sigui possible; mentrestant continuem
treballant per aconseguir els nostres
objectius més propers:
Volem convidar la Coral Icària, de la Vila
Olímpica del Poblenou, amb qui havíem
col·laborat l’any passat en un concert a la
seva festa major, per oferir-los participar
en un concert a la nostra ciutat a la
tardor, un cop començat el nou curs
2020-2021.
Finalment, aquest 2020 l’Orfeó Tanit
celebra el seu 25è aniversari, i volem
celebrar-ho amb un gran concert per
oferir-lo a la ciutat, i que molt
probablement tindrà lloc durant la
primera meitat de l’any vinent. 

rfeó TanitO
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El confinament 
i la gent gran
Voldria fer una reflexió del que

està suposant el confinament
pels socis i sòcies de l'Aula

d'Extensió Universitària, Gent Gran.
Cada vegada arribem a la jubilació amb
una millor qualitat de vida i amb un
increment de l'esperança de vida, però
sovint en soledat. L'Aula és un col·lectiu
amb una presència majoritària de
dones (70%) i un nombre significatiu
de socis/sòcies que viuen sols o soles
(viduïtat, separació ...)
L’Aula, doncs, promou un envelliment
actiu i saludable, fomenta la
convivència i les relacions
interpersonals i intergeneracionals;
posa l'accent en el manteniment i

prolongació de l'autonomia personal.
Per poder aconseguir aquests objectius,
l'Aula organitza activitats intel·lectuals,
físiques i socials. Volem combatre
estereotips negatius i la discriminació
per edat.
Ara, el confinament generalitzat ha
trencat la dinàmica de l'Aula. Sense
poder contactar i conviure amb els
familiars –fills, nets- i amics. Reclosos
a casa nostra, alguns en soledat, amb
l’insistent recordatori de la nostra
condició de vulnerabilitat i de col·lectiu
de risc... amb el balanç fred i diari de la
relació estadística de contagiats i
morts...hem tingut constància de la
recomanació de no saturar les UCI amb

Text: Angel Azpiroz

ula A
malalts de més de vuitanta anys, com
si fóssim trastos vells i inservibles.
Amb aquesta absoluta falta
d'humanitat vers la gent gran, és
comprensible que s'hagin produït
crisis d'ansietat i d'angoixa.
I en aquest context, hem de lamentar
la mort per la pandèmia de tres socis
en actiu,

Roser Laqué Cortés

Margarida Pedragosa Geronés

Honorio Pérez Gálvez

Per nosaltres no són un número més a
l'estadística de la pandèmia; són la
Roser, la Margarida i l'Honorio,
persones molt estimades amb les quals
hem conviscut durant anys. La Junta
organitzarà, quan sigui possible, un
acte d'acomiadament digne per tal de
compartir els bons records viscuts, que
no oblidarem, i acompanyar en el
sentiment i poder abraçar als familiars
i amics. Descansin en pau. 

Grup de tertúlia
literària de l’Aula
Text: Manel Garrido

El passat trimestre han estat tres els llibres
llegits i comentats pel Grup :" PICA'T AL
COR" d’ Amélie Nothomb,"ANATOMIA DE

LES DISTÀNCIES CURTES" de Marta Orriols i per
últim un preciós llibre d’Irene Solà "CANTO JO I LA
MUNTANYA BALLA".

Aquest últim és una novel·la rural on, en una zona
d’alta muntanya i fronterera que -més enllà de la
llegenda-, conserva la memòria de segles de lluita per
la supervivència, de guerres fratricides i de
persecucions atiades per la ignorància i el fanatisme.
La novel·la encara la cruesa amb una bellesa que no
necessita adjectius.
Un terreny fèrtil per deixar anar la imaginació i el
pensament, les ganes de parlar i d’explicar històries.
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Castell de
Torre Baró
Aula Camina

El castell de Torre Baró està situat al
Puig de Les Roquetes de la serra de
Collserola, entre els barris de

Roquetes i de Torre Baró.
La primera referència de la Torre data de
1339. L’any 1714 les tropes borbòniques
l’enderroquen, arran de la guerra de
Successió. L’any 1797 es construeix una
segona torre a la ribera del Besòs que, tot i
estar catalogada, va ser enderrocada el 1968
per permetre la prolongació de la
Meridiana.
L’edifici actual és d’estil medieval, malgrat
ser construït entre 1904 i 1910. Resta
inacabat i té un origen discutit, potser com
a casa de repòs o d’hotel.
L’any 1989 el castell va ser restaurat i
declarat patrimoni històric de l’ajuntament
de Barcelona.
Al seu voltant es va construir un mirador,
on podem contemplar la ciutat de Barcelona
i les poblacions de Santa Coloma, Badalona,
Sant Adrià ...
Actualment és un punt d’Informació

d’Educació Ambiental del Parc de
Collserola. S’hi ofereixen activitats
diverses... visites guiades al castell,
itineraris de descoberta de l’entorn, tallers
educatius, concerts, etc.  
El dimarts 12 de novembre un grup de
persones ens vam trobar a la parada
d’autobús de la plaça de la Vila. Allà vam
agafar el B19 fins a la plaça de Karl Marx
de Barcelona.
Després vam pujar pel camí de Sant Llàtzer
i, xino-xano, vam anar cap amunt fins a
Can Masdeu, antic hospital de leprosos.
Actualment és un centre social ocupat,
residència i horts comunitaris del parc de
Collserola.
Vam continuar caminant, gaudint molt del
paisatge i de la bona companyia, i vam
arribar a la font de Santa Eulàlia, on vam

esmorzar per agafar forces i continuar el
nostre camí.
Una cop a dalt, les vistes eren
espectaculars: per una banda, Sabadell,
Ripollet, Montserrat, Sant Llorenç, la
Llagosta, Montcada, el Montseny... A l’altra
banda, ens vam meravellar contemplant
Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià,
Badalona... i sobretot el preciós mar.
Tot i així, no vam poder entrar al castell
perquè estava tancat per obres; esperem
poder fer-ho la propera vegada que hi
tornem.
Finalment, vam tornar cap a casa passant
pel pont de Sarajevo i el  parc de la Trinitat.
Per mi, ha estat un plaer poder compartir
aquesta primera sortida amb vosaltres.
Desitjo compartir-ne més. Moltes gràcies a
tots i totes, i en especial a l’Antonio. 

Sortida al barri gòtic
El dimarts 28 de gener de 2020, un

grup de 37 socis de l’Aula d’Extensió
Universitària de Santa Coloma de

Gramenet, vàrem fer una visita al barri
gòtic barceloní. El guia d’aquesta visita fou
el Sr. Jordi Pisa, que havia fet la
conferència titulada “Barri gòtic. Història,
reacció i mentida” el dia 16 d’octubre a la
Torre Balldovina. Vam començar per la
Catedral i el seu claustre, on hi ha les tretze
oques en record dels tretze anys que tenia
santa Eulàlia, co-patrona de Barcelona,
quan la van martiritzar. Vam seguir pels
diferents racons secrets del barri gòtic, que
va ser “reconstruït” durant el segle XIX
acollint diversos edificis nobles de la ciutat,
que hi van ser traslladats pedra a pedra. 

Text i foto: Lluís Prat

l'Aula visita el Gòtic barceloní. 

Text: Carme Rodríguez Prada - Foto: Antonio Enrique
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ula A
Teatre llegit
de l’Aula

En l’informe presentat a
l’assemblea del 4 de març ja vam
exposar que, per dificultats de

preparació, no podríem oferir la lectura
de “La tendresa” l’obra anunciada en el
programa del segon trimestre pel 2 d’abril
al CEP. La nostra voluntat era ajornar-la
fins a finals de mes, però no contàvem
amb que un maleït virus, el COVID-19,
ens envairia afectant a tanta gent (tots i
totes hi estem exposats) truncant vides
properes, separant familiars i amics, i
interrompent relacions, feines i activitats
de tot tipus.
Aquesta situació ens força ara a esperar
que el mal remeti i puguem tornar a la
“vida normal” i reprendre els actes i les
trobades que han quedat interromputs
per la pandèmia. 
En aquests moments, a primers d’abril,
tenim un company i una companya del
Grup hospitalitzats en fase

d’estabilització, que desitgem, quan
llegiu aquest article, hagin superat la
malaltia i que ens quedi només l’ombra
dels mals moments passats i

l’entranyable record per als qui ens han
deixat per sempre, sense poder
acomiadar-se. 

Lectura d’Antaviana de Pere Calders

Imatge del Grup el dia de la lectura de l’obra “Entre sospitoses”

Text: Joan Llagostera
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Text: Albert Noguera

Ocell d’important grandària,
d’uns 90-100 cm de llargada i
uns 150 cm amb les ales

obertes; i un pes uns 2'5 kg. Té el
plomatge de color fosc, amb taques
blanques a les galtes i a la part superior
del coll, i una taca groga ataronjada a la
base del bec. El bec és fort, de color gris
i acaba en una mena de ganxo; el coll és
allargat i té forma de S.
Les potes són curtes i fosques; els dits
estan units per una membrana. No
disposa d’una glàndula que produeix oli
per impermeabilitzar les plomes com
passa amb altres ocells aquàtics, per
això, per tal d’eixugar-se, quan s'està
quiet sobre una roca obre les ales, estira
el coll i aixeca el bec.

Corb marí
Cast: Cormorán
Cient: Phalacrocoraxcarbo

Espirulina o Clorel·la

auna i floraF

colònies de cèl·lules canceroses, i també

ajuda a recol·lectar els aminoàcids per a

la formació de neurotransmissors, la

qual cosa fa que augmenti la capacitat

mental.

La complementació amb Espirulina es

recomana per estats de debilitat, com ara

l’anèmia, problemes inflamatoris com la

gastritis, sobrepès, hipoglucèmies o

persones amb una assimilació

inadequada de nutrients. La seva riquesa

proteica fa que sigui ideal per enfortir el

sistema immunitari i per activar les

defenses naturals de l’organisme, i

especialment per als esportistes, ja que

millora el seu rendiment físic. 

Text: Pepi Valls

Darrerament es parla molt de les

algues com aliment humà. Avui

parlarem de l’alga Espirulina,
i pròximament sobre la clorel·la.

Descobrirem perquè la NASA inclou

aquestes algues en l’alimentació dels

astronautes.

L’Espirulina és una alga blau verdosa en

forma d’espiral, (d’aquí el seu nom) que

deriva del llatí i significa petita espiral.

Figura entre les formes de vida més

antigues del planeta i ja era consumida

per les civilitzacions asteques i maies (els

asteques li deien la collita d’or, per la

importància que tenia en la seva

alimentació). No és una alga marina, sinó

una microalga que neix en aigües

fortament alcalines, com les dels llacs

Texcoco a Mèxic, o el Txad a l’Àfrica

centre equatorial, tot i que actualment

també es cultiva en zones subtropicals

com Hawaii.

A nivell nutricional, conté més de

seixanta ingredients actius, és a dir, tots

el aminoàcids essencials. Té un elevat

contingut en proteïna d’alta qualitat

(entre el 60% i el 80%), la font de

proteïna vegetal més important

coneguda fins ara. També presenta una

gran riquesa en vitamines del grup B,

incloent-hi la vitamina B12, tan difícil de

trobar entre els vegetals (molt important

per als vegetarians). És excepcionalment

rica en vitamina E, fonamental per al

rendiment mental i físic. Destaca pel seu

contingut en clorofil·la, substància que

ajuda a netejar l’organisme i a oxigenar el

teixits. Millora la formació de glòbuls

vermells, ja que és molt similar a

l’hemoglobina. També presenta un

pigment blau anomenat ficocianina, una

biliproteïna que inhibeix la formació de

Vola amb força amb el coll estirat,
planejant. Neda amb facilitat i menja
peixos que captura submergint-se. Viu
entre 15-20 anys.

Fa el niu amb branques dalt dels arbres
o en cingles, on pon 3 o 4 ous. Els polls
no comencen a volar fins als 2 mesos
De moment, no nidifica a Catalunya;
aquí hi passa la tardor i l'hivern, i cap
al març emigra cap al nord i est

d'Europa. Viu en zones aquàtiques
properes a la costa, sovint en colònies
d’una desena d’exemplars, si bé també
se'l pot veure ocasionalment en alguns
rius de l'interior, com el pantà de Sau,
on s’ha establert una nombrosa
colònia, i al Besòs, on el trobem en tot
el curs fluvial, però per dormir
prefereix indrets tranquils, com el
localitzat prop de les Franqueses del
Vallès.



Per primera vegada em costa escriure
aquest Mirador, tot i les moltes hores
que ens ha procurat el “tancament”
per combatre la pandèmia. Però s’ha
de fer. Per responsabilitat, per
enfortir la moral, per no interrompre
la mica de normalitat que ens queda
dins l’anormalitat. I per no deixar-nos
caure. Hem perdut moltes coses i
hem perdut molta gent. Coneguts,
estimats, veïnes, pares, mares,
germans, avis…  I enmig del dolor
confinat, ens agafem a les paraules
com a bots salvavides. La trucada, el
missatge, la veu, l’escriptura… com
coloms missatgers de casa en casa, de
terrat en terrat… No hem pogut
acompanyar els qui marxaven ni
acompanyar-nos entre nosaltres. I
llavors les paraules, en operació
rescat, ens han dit el que ja sabíem:
que malgrat la soledat, no estem sols.
I la tecnologia, les xarxes, han hagut
de cobrir la urgència, com un
magatzem reconvertit en
prolongació de la UCI. Una web, un
blog, un grup de whatsapp, han estat
els nostres llibres de condolences, tot
recollint imatges, cartes, missatges,
emocions… que en les circumstàncies
del moment hauria estat gairebé
impossible de reunir. El web
Capvespre de Jaume Sayrach s’ha
convertit en el generós espai
memorial d’uns quants dels nostres
éssers estimats desapareguts, inclòs
el seu propi germà. Noves formes per
a un mateix sentiment. I entre teclats
i pantalles, l’etern batec dels mots
anant d’un cor a un altre. I el bàlsam
de poder compartir els records, el
dolor i la pena, la necessitat de donar
i rebre consol, de buscar l’esperança i
la força...  teixit en una immensa
corona de mots que ens uneix en una
abraçada, als vius… i als morts.

Em torno a mirar el vídeo de la Mina
de Can Pascali que ha muntat en
Josep Pitarque en ple confinament.
Em meravella aquesta obra, no sé si
dir d’enginyeria popular o
d’enginyeria industrial o
d’antropologia cultural, com em va
impactar –encara més- la Mina d’en
Selva. I m’impressionen les fotos que
va mostrant l’Albert Noguera a
mesura que explica com era l’espai on
va ser viva la masia de Can Pascali
amb la seva era (amb el temps
convertida en la Plaça de la Vila) i
quina era la utilitat de la mina
d’aigua. Sempre que veig fotos
d’aquell poblet que fou Santa Coloma
no puc evitar preguntar-me pels
sentiments que deuen despertar
aquestes imatges en els colomencs i
colomenques, cada cop més escassos,
que encara el van conèixer. Tot ha
estat molt dur en el procés de
transformació de moltes viles en
zones urbanes. S’ha parlat molt de la
tristesa de la immigració, del
desarrelament, de les penúries dels
qui van venir i dels qui arriben encara

avui, en onades constants. Jo
mateixa he escrit molt recentment
sobre els meus pares com a veïns del
Fondo, arribats a finals dels 60.
L’Odei ha publicat un magnífic
reportatge sobre la realitat actual de
l’escola on ella va fer la primària, el
CEIP Rosselló–Pòrcel, en el seu dia
l’escola de la immersió, i avui, l’escola
de les mil llengües. Hem teixit entre
tots molts relats. En canvi sembla que
no hi ha espai per mostrar el dolor
per un món que s’estava acabant
sense que sembli sospitós de
menystenir els que arribaven. D’altra
banda, em sembla injusta certa
insistència a ignorar la vida anterior
d’un poble en el que bàsicament
vivien treballadors, pagesos i
menestrals en ares de reivindicar la
lluita dels barris gairebé com a única
història local. Diuen que quan una
estrella s’encén, se n’apaga una altra.
A la vella Santa Coloma algú li deu un
cant elegíac, un Bearn de ribera del
Besòs, serè i emocionat. 
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Pèrdues

Agustina Rico

Les mines

iradorm

Els horts de Can Pascali, regats amb l’aigua de la mina, situats entre els actuals
carrers de Sant Carles i Santa Anna
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La foto retrobada

Web del CEP:
www.puigcastellar.cat

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

Vista de la Torre Balldovina i masia can Jané o can Serra

Fotografia feta per Josep Cubells el 1928 en una sortida a Santa
Coloma per fer un estudi de la masia catalana, promogut pel Centre
Excursionista de Catalunya. Al fons la Torre Balldovina o can
Sagarra, i en primer terme una part de la masia de Can Jané, que
segons el moment era coneguda pel nom de propietaris o masovers,
com can Serra, Rossell, Canyelles o ca la Rita. La foto està feta des
de l’actual ubicació del Poliesportiu Nou.

Font: Centre Excursionista de Catalunya

PROPERES ACTIVITATS

JUNY
Diumenge 7: Senderisme: Sortida al Figaró.
Diumenge 21:  Patronat de la Sardana: Audició
amb la cobla Ciutat de Terrassa a la Font de
l’Alzina. 11:45 h. 
Secció de muntanya: Sortida del BabyCEP

AGOST
VACANCES DEL CEP

SETEMBRE
Diumenge 6: Patronat i Amics de la Sardana:
Concert de Festa Major. Teatre Sagarra 19:00 h
Dilluns 7: Patronat i Amics de la Sardana: Audició
amb la cobla Bisbal Jove. Can Sisteré 19:00 h
Divendres 11: Patronat i Amics de la Sardana:
Audició amb la cobla Ciutat de Terrassa. Plaça de
la Vila 12:00 h.
Diumenge 27: Patronat i Amics de la Sardana:
Sortida a l’Aplec de Sant Cugat del Vallès.

OCTUBRE 2020
Sense determinar dia: Secció de Cultura:
CORRELLENGUA 2020
Representació de “El jardí de Pere Calders”
Grup Teatral Juvenil La Colmena, als jardins de
Can Roig i Torres.

Informació d’altres activitats
Resteu a l’aguait! Les circumstàncies actuals no
ens permeten concretar dates per a les següents
activitats, que intentarem proposar-vos-les ben
aviat:
Aula Universitària: 
Teatre llegit. Lectura de “La Tendresa”

Secció de Cultura
-Presentació de la novel·la de Rodolfo del Hoyo
“La darrera carta de Manuel Morón”, amb lectura
dramatitzada d’alguns fragments i
acompanyament musical.
-Recital de poemes “Les dones llegeixen
poesies”.
-Inauguració exposició de fotografies “Armènia
100 anys després” d’Andreu Fernández, i
presentació del llibre “Armènia 100 anys” de
Xavier Moret, amb xerrada de l’autor.
-Sortida cultural a Llançà, seguint la ruta literària
Pere Calders, amb Diana Coromines.
-Projecció documental d’Alba Gómez “Un poema
a l’exili: El Pessebre de Pau Casals i Joan
Alavedra”, a l’Auditori Can Roig i Torres.
-Ruta arqueològica guiada a Cabrera de Mar i
Teià. Visita al celler romà de Vallmora.

gendaa

Febrer          23’9º dia 23        5’0º dia 6                                    º

Març             24’8º dia 13       6’9º dia 14                                   º

Abril              26’1º dia 29        7,0º dia 3                                    º

                        Dies de pluja             Total litres

Febrer                        1                       4’2 litres

Març                          6                      42’8 litres

Abril                           8                     221’6 litres

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Primavera 2020

     Màxima            Mínima                    Mitjanes

Màximes: 19’8 ºC
Mínimes: 9’2ºC

Màximes: 19’5 ºC
Mínimes: 8’9 ºC

Màximes: 21’3ºC
Mínimes: 11’9ºC

Total dies pluja: 15
Total trimestre: 268’6 l.
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