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e ditorial
Natura amb peatge

E

l perllongat confinament per la pandèmia ha provocat que amb el
desconfinament, la gent ha necessitat sortir a l’aire lliure i sentir la natura
a prop. Amb aquest propòsit s’ha produït una afluència massiva en indrets
naturals i llocs emblemàtics, com el Pedraforca, amb gairebé 6000 excursionistes
durant els caps de setmana. Els boscos singulars, cales d’espais naturals, gorgs i
rius han estat plens de gent a vessar. Aquesta aglomeració s’ha vist reforçada per
l’obligada concentració de la població fent vacances de proximitat, quan en altres
anys estaven repartits arreu del món.
Per evitar el col·lapse en alguns espais, alguns municipis han instaurat una ecotaxa
o entrada per accedir-hi durant els mesos d’estiu i limitar el nombre de visites
diàries, amb la intenció que els diners ingressats reverteixin en el manteniment
i millora de l’entorn, a més de controlar l’aforament excessiu (i també com a
mesura sanitària pel COVID).
L’ecotaxa als espais naturals fa anys que s’ha instaurat en alguns indrets, com a la
navarresa Selva d’Irati, on asseguren que ara s’hi acosta menys gent i de manera
més ordenada. Actualment a Catalunya, el pagament s’ha instaurat a molts gorgs
i rius del territori davant la sorpresa dels visitants.
El debat entre els defensors i els detractors de la mesura està servit. Hi ha qui el
titlla d’elitista i d’altres precisament creuen el contrari, que al cobrar es dona més
valor a aquests llocs i no es vulgaritza o deteriora amb un turisme massiu.
Els qui estan contra el cobrament de taxes no volen veure en la natura un
producte de consum. Valoren que la conservació de qualsevol recurs natural
resideix en l’Administració, que ha de garantir un ús públic sostenible i promoure
campanyes d’informació, sensibilització i educació ambiental, explicant el perquè
de les restriccions i els beneficis que s’obtenen limitant l’humanització de l’entorn
natural. El cobrament d’entrades per a visitar un determinat recurs natural
estableix una relació asimètrica amb la natura, en què aquesta se sotmet a les
expectatives turístiques adquirides, incidint en el procés de “mercantilització de
la natura”:
Sembla clar que hi ha un problema d’educació i sensibilització per tenir cura i
mimar aquests paratges, que resulten fràgils sota una afluència massiva de
visitants. Quan la massificació afecta els ecosistemes i les seues dinàmiques,
tothom coincideix que “cal limitar el nombre de visites per dia”, però com? es pot
fer sense posar-li preu?. Els entorns naturals requereixen un planejament que els
reforci, incloent-hi, entre altres coses, la cura i el manteniment, l’ús i l’activitat.
També, que la presència dels visitants repercuteixi en revitalitzar les fràgils
economies rurals i ofereixi noves oportunitats a la gent del territori. En aquest
sentit, hi ha indrets on es prioritza el gaudi d’aquell espai a qui faci “despesa” en
el territori en els allotjaments turístics, restauració o compra de productes de
proximitat...
Aquesta pandèmia ha portat a molta gent a redescobrir nous paisatges que
teníem a tocar i que desconeixíem, i que ara valorarem més... Correm el risc però,
que per les campanyes de turisme de proximitat, aquests llocs “morin d’èxit”; per
això calen mesures per que no esdevinguin solament una oferta turística, sinó
més aviat una experiència de gaudi ètic amb la natura.
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m untanya

Montsant i
Ports de Beseit

Pujant cap al Roca Corbatera

Text : Ramon Jordan
Com cada estiu el grup de Muntavis de la
Secció de Muntanya teníem programada
la sortida al Pirineu, amb diverses
ascensions per la ruta circular del gran i
petit Puig Pèric, situats al massís del
Carlit. Malauradament, l’aparició del
Coronavirus ens va fer canviar el destí,
donat que l’entrada a territori francès i
els estatges als refugis van ser anul·lats.
La proposta alternativa acceptada per
tots va ser la de fer senderisme i
ascensions pels Ports de Beseit, i amb
aquest objectiu sortíem de Santa Coloma
el 6 de juliol cap a Arnes. Abans, però, ens
endinsem a la comarca del Priorat, i
deixant els cotxes a l’aparcament
d’Albarca, pugem al Roca Corbatera (1163
m.) el cim més alt de la Serra Major del
Montsant on, per l’hora que pujàvem i la
calor, vàrem suar de valent. Després de
-4-

Foto: Ferran López

dinar a Falset, ens dirigírem cap a Arnes,
el bonic poble de la Terra Alta, on en una
preciosa casa de pedra vam situar el camp
base.
L’endemà, com a bons muntanyencs,
matinem i coronem les conegudes Roques
d’en Benet, (1017 m.) I de tornada, el bany
a les espectaculars Gorges de la Presó de

Queretes, al riu Algars, riu que separa
Catalunya d’Aragó. Un bany que
repetirem en diverses ocasions i que no
oblidarem mai. A la tarda visitem
Calaceit, important poble dels Ports dins
la província de Terol.
Al dia següent pugem al Penyagalera,
(1034 m.) per una bonica cresta. Aquest

El castell, cim de les Roques d'en Benet. 1017 m.

Foto: Ferran López

cop el bany el fem al Toll del Vidre, molt
popular entre la gent de la comarca.
Ja som a dijous dia 9 i el dediquem a fer
turisme, practicant “espele-turisme” a les
Coves Meravelles, molt aconsellables de
visitar per la gran varietat i
espectacularitat
de
formacions
d’estalactites, estalagmites i columnes
existents. Després visitem Benifallet, i
amb una caminada de vint minuts fem un
dels senders de la Ruta de Líster, coneguda
per la batalla de l’Ebre de la guerra civil.
Per acabar entrem al museu de Gandesa,
dedicat a la memòria d’aquesta coneguda
batalla.
Al dia següent, des del poble de Beseit ens
endinsem

pel

riu

Matarranya.

El

recorregut, malgrat que ara està equipat
amb passeres i passamans, el vàrem
trobar una meravella, ja que la quantitat
d’aigua d’enguany el fa més espectacular.
El tram final el fem acostant-nos a les
Gúbies del Parrissal des dels Estrets, fent
el costerut Pas del Romeret, bastant
malmès a causa de l’huracà Glòria del mes
de febrer passat. A la tarda visitem La
Freixeneda, un poble sorprenent pel seu
conjunt històric monumental.
El dissabte 11, des de Fredes, vam coronar
el Tossal dels tres Reis, que amb el seus
1348 m. és el punt més alt de la comarca
del Montsià, situat a la part meridional

Cim del Tossal dels Tres Reis. 1348 m.

del Massís dels Ports, al trifini de
Catalunya, País Valencià i Aragó.
El darrer dia de la sortida estiuenca
d’aquest any pugem a les Roques del

Fotos: Ferran López

agradables tertúlies dels vespres de
sobretaula, tota vegada que ningú volia
imposar el seu criteri, i sols s’exposaven
les diverses opinions i pensaments. La

Masmut, que coronem amb una grimpada
i força vent. La panoràmica des del cim,
així com des del punt conegut com el
Mirador, al qual ens acostem més tard, et
deixa
gravades
unes
imatges

franquesa va ser la bona via cap a la

inoblidables.
Algunes de les sortides també ens han
deixat molt bon record pel fet de no
trobar ningú en tot el recorregut. Un cop

antic amic nostre, resident a Arnes,
també ens ha acompanyat en les
excursions de les Roques d’en Benet i al

mútua comprensió.
Gaudiren d’aquesta sortida en Salvador,
Josep Torrent, Manel, Rafel, Rafa,
Ferran, Pedro i jo. En Francesc Montoliu,

Tossal dels Tres Reis.

més, cal destacar el bon ambient dels vuit
components de les colònies d’enguany; les

CALENDARI D’EXCURSIONS 2020
CENTRE EXCURSIONISTA PUIGCASTELLAR

*
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El Poblat Ibèric en fase 1
de la pandèmia

E

l dia 21 de maig passat, després
de setmanes de confinament a
causa del Covid-19 i quan ja
portàvem uns dies podent sortir a fer
esport en unes hores determinades, en
Pere Sort i jo vam anar al poblat Ibèric,
que ja feia temps que no hi anàvem.
Eren les set del matí, i a la plaça
¨Olimp¨ corria un ventet suau i fresc,
pels carrers poca gent i menys trànsit,
el dia era clar i cap núvol enteranyinava
el cel. Pujàrem per l’Avinguda Pallaresa,
parant-nos un moment al forn Padró
per comprar magdalenes, que eren
d’oferta i acabades de sortir del forn,
encara calentes.
Seguírem pel C/ Ramon Berenguer IV;
els plataners començaven a treure fulla,
i empolsegant el terra d’un borrissol
marronós. Seguint pel C/ Castella ens
endinsarem al bosc pel camí de
l’itinerari pedagògic, fins arribar al
mirador on hi ha un cartell amb el

mapa de la Serralada de Marina. Pujant
suaument albirarem la ciutat de
Barcelona, ja amb una prima i grisa
capa de contaminació... són els efectes
del desconfinament. Un cop a la pista
principal ens vam trobar bastanta gent
caminant, corrent, anant amb bicicleta
i fins i tot algú muntant a cavall. Dalt
del
poblat,
dos
treballadors
desbrossant. Aquests últims mesos,
entre la tempesta Glòria i la corrua
d’altres, la vegetació ha crescut verda i
ufanosa... en Pere els saludà, ja que els
coneix d’altres anys.
Férem la volta pel poblat, i des de dalt,
amb el dia tan clar vam poder veure tot
el paisatge al seu voltant; al sud i als
nostres peus el sofert mar Mediterrani
i el litoral barceloní, coronat per un
lleuger núvol negre. Un garbuix de
ciment i asfalt arriba fins a la falda de
la Serralada de Marina.
Baixant, anàrem per la cara nord del
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Text: Xavi Padró

Puig Castellar pels primers metres del
GR 92, desviant-nos després a
l’esquerra per un caminet que baixa
fent ziga-zaga i després va paral·lel a la
pista que porta a la font de l’Alzina,
enllaçant amb ella. La temperatura
havia pujat i el sol picava de valent.
Arribant a la font, ens prenguérem un
descans... una mica d’aigua i unes
quantes magdalenes, que ja tocava.
I au! tornada cap a la sorollosa ciutat,
amb la seva remor de cotxes,
l’acumulació de gent i l’aire contaminat
dels carrers... per sort o desgràcia, ara
menys, degut al Coronavirus. Esperem
que la pandèmia es controli aviat i que
els polítics deixin de barallar-se i facin
la seva feina; i que tant ells com
nosaltres hàgim aprés dels errors del
passat i no tornem a aquesta economia
consumista, cuidant més el nostre
planeta. Potser això és demanar
massa?

S

enders

Sant Jeroni de la Murtra
Vista general del monestir de Sant Jeroni de la Murtra

Text i foto: Xavi Padró

M

olts de vosaltres ja coneixeu
el monestir. En aquest article
us donaré quatre pinzellades
històriques sobre aquest monestir
centenari, on hi han passat tantes coses,
i que han marcat la seva història.
Situat a la serra de Marina, prop del barri
del Canyet, a Badalona. Hi passa el GR
92; venint de Montcada al km 5,123 i
venint de Can Bordoi (Llinars del Vallès)
al km 34,062.
El fundà l’ordre dels jerònims l’any 1416
en estil gòtic tardà. Segons Martí Cuyà
va ser construït on hi havia una ermita
dedicada a St. Martí. Al principi eren uns
set monjos que hi subsistien
precàriament, però en el moment més
àlgid arribaren a ser-ne 30. En la
construcció van rebre l’ajuda de burgesos
i pagesos benestants. Més endavant la
noblesa va eixamplar l’església amb
estructures adjacents. També la
monarquia va finançar-lo i visitar-lo en
diverses ocasions. El primer monarca
que el va visitar va ser Joan II d’Aragó
sent-ne protector, ampliant-lo al segle
XV amb una gran sala. Els Reis Catòlics
hi van ser vàries vegades, finançant-ne
unes ales del claustre, on podem veure
les claus de volta amb l’escut reial i les
cares dels monarques als capitells de
dues columnes. El 1519 Carles V, el
primer rei Àustria, va nomenar prior

Benejam amb tots els privilegis, i el 1535
visità el monestir per demanar consell al
pare Alzina. L’any 1538 va donar al
monestir 100 escuts nobiliaris, instal·lats
a la volta de l’església, on s’hi van esculpir
unes ales imperials.
L’últim monarca que el va visitar va ser
Felip II amb el seu fill Felip l’any 1581, i
van romandre a la Torre Pallaresa,
aleshores propietat de la infanta Isabel
Clara Eugènia.
Segons sembla, el 20 d’abril de 1493
Cristòfor Colom va arribar a Barcelona
invitat pels Reis Catòlics per informar-los
del seu viatge a Amèrica. Sembla que es
trobaren secretament a St. Jeroni, ja que
Espanya tenia el tractat de Tordesillas amb
Portugal, pel repartiment de les terres
conquerides al Nou Món. Oficialment la
reunió es va fer a Barcelona, encara que hi
ha documents contradictoris sobre això.
Al segle XIX, el monestir va viure molts
alts i baixos. La comunitat monàstica va
ser dissolta entre el 1811 i el 1820, i en
tornar, el 7 de març del mateix any, va ser
proclamada llur exclaustració. Els
objectes de valor van ser subhastats per
l’estat. El 1821 va ser utilitzat com a
Hospital durant l’epidèmia de febre negra.
L’any següent va ser blanquejat per
l’ajuntament de Barcelona, i els monjos hi
tornaren el 15 d’abril de 1824. Finalment,
en el procés de desamortització de
Mendizábal, el 25 de juliol de 1835 es
-7-

tornà a tancar, sent saquejat i incendiat
dos dies més tard.
El govern va subhastar el monestir i el va
comprar Jaume Artigas. Va anar canviant
de mans, dedicant-lo a l’agricultura i com
a lloc d’estiueig dels barcelonins
benestants. L’any 1900 la propietat va ser
dividida: la família Algarra es va quedar el
monestir i l’Aranyó els conreus. El 1971
Francesca Güell compra la finca,
convertint-la en Casa de Repòs, entitat
que restaurà algunes parts del monestir i
pintures al fresc, amb ajuda de la
Generalitat. El 1974 fou declarat
monument històric. S’hi han fet
excavacions en els segles XIX i XX. El
2014 va ser declarat bé cultural d’interès
nacional.
Actualment l’ocupa l’Àmbit de Repòs
Francesca Güell, l’Associació d’amics de St.
Jeroni de la Murtra, la Fundació EspanyaAmèrica i l’Associació Ramon Pané, entitat
que hi fa actes culturals. També hi ha un
conreu ecològic, portat per la Cooperativa
Conreu Sereny. S’hi poden fer estades i
visites guiades a través de:
www.lamurtra.cat
Informació: Oficina de Turisme Tel. (34)
93 483 29 90 otb@badalona.cat
Reserves: Sant Jeroni de la Murtra Tel.
(34) 93 395 19 11 info@lamurtra.cat
Museu de Badalona Tel.(34) 93 384 17 50
info@museudebadalona.cat

C el obert

El Montseny en Perill
Text: Ferran López

E

n el butlletí anterior (vegeu pàg.
7 del butlletí 143 del CEP),
incloíem un article sobre la
recollida de signatures per a la defensa
del Montseny. El confinament a què ens
va portar la pandèmia del Covid19 va fer
necessària llur paralització.
Ara s’ha reiniciat la campanya de
recollida de signatures de la
#ILPMontseny. Conscients de les
limitacions existents per a fer actes
públics, els organitzadors hauran de ser
més enginyosos i agosarats que mai per
poder reunir les 50.000 signatures

necessàries. A Santa Coloma es
reprendrà pròximament la recollida de
signatures de forma individual i amb
llibres de signatures en diverses entitats.
Mantinguem-nos alerta!
ILP per a la protecció del Parc natural del
Montseny
Impulsada per la Coordinadora per la
Salvaguarda del Montseny, DEPANA,
Ecologistes en Acció i SEO/Birdlife
ILP Montseny
@IlpMontseny
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C ultura

Una imatge insòlita a la Plaça Reial buida de turistes

Foto: Marga Vallverdú

Passejada cultural per les rambles
de Barcelona

Text: Danae Vara Borrell

E

l passat 26 de juny, el grup de
cultura del CEP va realitzar una
visita guiada per les Rambles de
Barcelona. Aquesta visita va ser una
miqueta especial i molt esperada, ja que
amb ella es van reprendre les sortides
culturals després de l’aturada marcada per
l’estat d’alarma, declarat després de l’inici
de la pandèmia del COVID-19.
Sobre les 11 del matí 13 valents, protegits
amb mascareta i tots els protocols de
seguretat requerits, ens vam reunir
davant la font de Canaletes amb la
Lourdes, la nostra guia. Des d’aquí vam
començar el nostre passeig a través del
temps pel carrer més emblemàtic de
Barcelona.
Baixant per les Rambles, vam anar
descobrint que aquestes no sempre han
format part de la Ciutat Comtal. Durant
molts anys flanquejaven el perímetre de
les seves primeres muralles i feien la
funció d’una ramla, que en àrab vol dir
arenal, i quan la ciutat va créixer tant que
la va incloure dins, es va convertir en un
espai privilegiat, buidat i ventilat, pel qual
es podia passejar i escapar de la congestió
d’una ciutat medieval.
Vam aprendre sobre la gran quantitat de
convents que ocuparen la zona, tant dels
seus inicis com dels seus finals, alguns
tràgics i d’altres reconvertits. Vam situar

les acadèmies i universitats de la zona i
vam escoltar històries sobre els grans
escenaris que han atret tant de talent,
com és l’òpera del Liceu i el Teatre
Principal, el més antic de Barcelona i que
malauradament avui en dia és tancat.
Vam poder imaginar com eren els grans
magatzems El Siglo i la modernitat que va
suposar aquest concepte de botiga per a
la seva època. I parlant de comerç, vam
parlar sobre l’origen del nom popular que
rep el Mercat de Sant Josep: la Boqueria.
Aquest nom prové de la paraula “boc”, que
en català fa referència al mascle de la
cabra, carn que es venia segles enrere en
plena Rambla, quan aquesta encara era
fora de la ciutat, i tot per a evadir els
impostos que calia pagar en fer comerç
dins les muralles.
Vam poder admirar les precioses cases
que continuen sent emblemàtiques, com
el luxós Palau de la Virreina i algunes
altres que passen més desapercebudes,
com el Palau Moja o el Palau Güell, que
tant contrasten en l’estil arquitectònic.
També vam trobar unes quantes obres
d’art pel camí. Vam observar la decoració
d’estil japonès de l’anomenada “Casa dels
Paraigües” on un drac xinès, uns ventalls
i unes ombrel·les van ser creats com a
decoració i publicitat per a la Casa Bruno
Cuadros. Vam veure, encara que molts el
-9-

trepitgen i no ho veuen, el mosaic que va
crear Miró per a donar la benvinguda als
visitants de la ciutat que arriben des del
port, i descobrim una alegre abella que
rega unes plantes a la façana del Palau de
la Virreina, homenatge a un dels grans
personatges de la Rambla, Miquel Pallés,
pare de les famoses floristes Les Carolines.
Fins i tot vam aprendre de fanals! N’hi
havia de senzills que encara il·luminen les
Rambles, i d’altres més grans que
indiquen on eren les antigues entrades a
la ciutat, i els que van ser unes de les
primeres obres de Gaudí, inspirades en el
déu del comerç, Mercuri, i que encara
romanen a la Plaça Reial.
Amb aquesta visita podem dir que s’ha
donat per inaugurat l’estiu cultural 2020.
Vam tenir la sort de poder gaudir d’un dia
assolellat, passejant a l’aire lliure i
aprenent
tantíssimes
històries
concentrades en poc més d’un
quilòmetre.
Les Rambles són el carrer més conegut de
Barcelona, però molts de nosaltres
portàvem anys evitant-les per la seva
gentrificació. Si alguna cosa de bo hem de
trobar en aquesta situació de pandèmia,
podria ser que ha retornat la ciutat als
residents, i l’oportunitat de viure
Barcelona com no s’havia pogut viure des
d’anys enrere.

V ida del Centre

Centre Excursionista Puigcastellar
Una història Vital (1946-2021)

E

l Centre Excursionista Puigcastellar
(CEP) va ser fundat oficialment el
1.946, tot i que en els anys 1944/45 ja
tenia activitats pròpies. I això en ple
franquisme, època de nul·les llibertats
polítiques i de control absolut de qualsevol
moviment social.
Malgrat tot, el CEP des del primer moment va
desenvolupar una intensa vida excursionista,
reforçada amb gran nombre d’activitats
culturals, salvació i conservació del patrimoni,
regeneració del medi ambient, formació de
joves, recuperació de la llengua, etc.
El CEP per tant, a més d’un centre
excursionista clàssic, és també una entitat
profundament vinculada a la ciutat i
dinamitzadora de gran quantitat d’iniciatives
de tota mena.
Avui, i quan el proper 2021 compleixi 75 anys
d’activitat ininterrompuda, segueix essent una
sòlida referència ciutadana i de tot el que
aquesta representa en l’actualitat.
Els seus fundadors varen trobar en el CEP un
instrument per mantenir viva la flama del
catalanisme, i desenvolupar tant activitats de
muntanya com esportives i socials.
Algunes d’elles, com les classes d’esperanto,
d’anglès i de català, tir amb arc, biblioteca,
laboratori fotogràfic, secció d’art, secció
d’estudis, ja no estan actives en el marc del
CEP, tot i que han creat escola a la ciutat de
forma independent.
D’altres es mantenen plenament vigents i amb
gran
vitalitat,
com
l’excursionisme,
l’espeleologia, el grup infantil de lleure i de
muntanya, el grup cultural... i el Col·lectiu
Ciutadà, que des de fa més de 40 anys actua
activament en la repoblació forestal, la
recuperació de fonts, camins i corriols, i el
manteniment de l’entorn del Poblat Ibèric del
Puig Castellar; actualment el “Torrent de les
Bruixes” és un magnífic bosc de ribera, i a les
antigues vinyes i vessants de les nostres
muntanyes creixen milers d’arbres de tot
tipus: pins, roures, alzines, oliveres, ullastres,
freixes, salzes, lledoners, xiprers... plantats al

llarg de tots aquests anys. La vida
silvestre ha tornat també amb la formació
de petites suredes, alzinars i diversos
bosquets de ribera en un indret que
estava totalment desforestat.
Menció molt destacada i especial mereix
la relació que sempre ha tingut el CEP
amb el Poblat Ibèric del Puig Castellar;
podem dir amb satisfacció que si el Poblat
encara es manté i avui és orgull i
referència de tota la ciutat, és gracies a les
tasques de manteniment i excavació que
en les dècades més fosques de la cultura
del país, els membres del CEP varen
assumir la responsabilitat de la seva
conservació i estudi. Fruit d’això va ser el
reconeixement dels organismes oficials a
la nostra entitat per les tasques
realitzades.
A
les
campanyes
d’excavacions del 1954-1957 es varen fer
importants troballes, com el “Capfoguer”
i la “deessa Tanit”, avui emblemes de
Santa Coloma.
El material arqueològic recuperat i
reconstruït per membres de Secció
d’Estudis, són avui la base de la col·lecció
del món iber que s’exhibeix amb orgull al
Museu Torre Balldovina de la nostra
ciutat. Alguna altra peça destacada, com
el crani enclavat, està dipositat al Museu
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Arqueològic de Barcelona. És important
recordar que gràcies a la documentació
aportada pel CEP, la propietat del poblat
es va poder inscriure al Registre de la
Propietat a favor de l’Institut d’Estudis
Catalans. Actualment, el Centre,
juntament amb l’Ajuntament, el Museu i
l’Institut d’Estudis Catalans, formen el
“GRUP DE TREBALL DEL POBLAT
IBÈRIC”, on s’hi col·labora activament per
la millora i conservació del jaciment, amb
resultats molt positius. Encara avui, cada
diumenge, membres del Centre fan
guàrdies de control i vigilància, atenent i
informant al gran nombre de visitants
que s’hi acosten.
Els membres de la Secció d’Estudis també
varen descobrir i estudiar un enterrament
megalític, “La cova d’en Genis”, estant
sempre atents a qualsevol indici de restes
arqueològiques, com la troballa de
diverses sitges amb restes iberoromanes
a la part alta de la ciutat.
L’antecedent del Museu Torre Balldovina
va ser el Museu Municipal, que el Centre
va impulsar al carrer Mn. Camil Rosell, on
va restar-hi durant una dotzena d’anys, i
on s’exposava el material recuperat del
Poblat Ibèric, a més d’una extraordinària
col·lecció de ciències naturals, geologia,

V ida del Centre
mineralogia i botànica, i que ara es pot
admirar al Centre d’Estudis de la Natura del
Barcelonès Nord de la nostra ciutat, així
com una extensa documentació a ”l’Espai
de Recerca Joan Vicente Castells”, situat al
Centre
d’Educació
Ambiental
ECOMETRÒPOLI, al pavelló Montserrat
del recinte de Torribera.
El món sardanístic, a través del Patronat
Pro Aplec i Amics de las Sardana, ha estat
sempre present com una secció important
dins del CEP, que manté viva la flama de la
nostra dansa a la ciutat, i que des del 1954
organitza cada any l’aplec i tota mena
d’activitats i concerts relacionats amb la
nostra cultura musical. De record
entranyable entre els socis i amics, són el
aplecs que durant molts anys es van
celebrar a les pinedes de Can Butinyà.
L’Orfeó Tànit, associat al CEP, és un
reconegut grup coral polifònic nascut l’any
1995 al si de l’Escola de Música, de
referència arreu del territori, que està
present en les activitats del Centre i
participa de les manifestacions musicals de
la ciutat i de l’àmbit de la Federació
Catalana d’Entitats Corals, portant el nom
de la ciutat i del CEP arreu.
El mateix podem dir de l’Aula Universitària
de Santa Coloma, nascuda sota l’aixopluc
del Centre, i que avui sortosament és una
magnifica realitat que aglutina un gran
nombre de persones grans, amb forta
vitalitat i activitat cultural pròpies.
Les activitats de la Secció de Muntanya han
estat sempre un element destacat del
Centre; han servit perquè els socis i amics
del CEP siguin coneixedors del nostre espai
natural més proper, duent-los per tot el
país, així com per cims i terres llunyanes.
Membres del Centre de diferents èpoques
han assolit la major part dels pics del
Pirineu, amb l’Aneto com a fita més alta,
per saltar després a les muntanyes
africanes, pujant al Tubqal, a l’Atlas, de
4165 m., i el Mont Kenia, de 5199 m... I a
l’Àsia, l’Himàlaia, per coronar el Dunagiri,
de 7.066 m., i el Cho Oyu, de 8201 m.
També altres pics, com el Khan Tengri, de
7010 m. i el Muztagh Ata, de 7546 m. a
l’Àsia central. Als Andes sud-americans,
amb l’Alpamayo (en quítxua Allpa mayu),

de 5947 m. ... sense oblidar els Alps, al
nostre continent... tots han estat assolits
pels nostres socis.
La Secció de Muntanya desenvolupa a més
altres activitats molt interessants, com són
el Grup de Senderisme, obert a tots els
socis, especialment als més veterans, per
fer rutes més properes, no tan exigents
però igualment satisfactòries, ...o el Grup
Infantil, que tutelat pels monitors del
Centre, fan tota mena d’activitats lúdiques,
sortides a la muntanya i campaments
d’estiu. La última secció creada -per cert,
amb gran èxit-, ha estat el “Grup
Muntanya-Baby CEP” per fer excursions
familiars amb nens i nenes de 0 a 6 anys.
El G.R.92 “Portbou – Santa Coloma de
Gramenet – Ulldecona”, va ser dissenyat,
promogut i realitzat -juntament amb les
entitats dels territoris-, pel nostre soci
Llibert Carulla. Des de la seva creació, el
nostre Centre fa les tasques de
manteniment i senyalització del tram que
va des del Coll de Can Bordoi, a Llinars del
Vallès, fins al Riu Besòs, al terme de
Montcada i Reixac, passant pel coll de Font
de Cera (Alella). Són les etapes 16 i 17 del
GR, que cobreixen 40 km.
Com ja hem dit, l’interès per la cultura, la
ciutat i l’entorn formen part substancial de
l’esperit del Centre, ja sigui reivindicant la
recuperació de l’edifici de la Torre
Balldovina -actual Museu Municipal-, o la
restauració de la Font d’en Manelic al centre
de la Ciutat... la dignificació i recuperació
de la Font del Regàs a Collsuspina, on naix
el Riu Besòs, ...i com una actuació molt
important, la participació activa en el
projecte del Parc Fluvial del Besòs, que tant
ha beneficiat a la ciutat i la seva població,
parc modèlic i de referència, del que també
hem de valorar la recuperació de la flora i
fauna, o la salvació de la finca de Can Zam
i de la Bastida, deslliurats de la pressió
urbanística i que avui són en gran mesura
parcs naturalitzats i d’esbarjo. En la
preservació del patrimoni arquitectònic
també ha estat cabdal el CEP, participant en
la defensa del Monestir de Sant Jeroni de
la Murtra, tot i pertànyer a Badalona, i dels
edificis de la ciutat amb interès històric. La
llengua, el folklore i la cultura en general,
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així com les reivindicacions socials i
populars, sempre han tingut el recolzament
del Centre, i amb molts casos la seva
participació activa.
La versió mes didàctica de la nostra
activitat es l’acompanyament i divulgació
de la Cultura ibèrica i del Poblat als escolars
i mestres de la ciutat, amb sortides i visites
guiades, així com les que organitzem
juntament amb el Centre de Salut Mental,
i la participació activa en tota mena de
Curses Solidàries.
Al llarg del temps, diversos socis del centre
han tingut i tenen cura del servei
meteorològic local, amb una completa
informació que es divulga a través del
nostre butlletí.
La història del Centre i de totes les seves
activitats es pot trobar a les publicacions
fetes de manera gairebé ininterrompuda al
llarg d’aquests 75 anys, i que avui, encara i
malgrat les dificultats que comporten llur
edició i distribució, la revista continua
sortint cada trimestre amb una àmplia
difusió. Podem dir doncs, amb orgull, que
som la publicació degana de la Ciutat.
L’any 1.996, amb motiu del 50 aniversari
del CEP, el president de la Generalitat va
prologar el llibre que vam editar per
commemorar aquesta efemèride, del qual
ens permetem reproduir part del text que
defineix perfectament al Centre i que 25
anys després, manté plenament la seva
vigència i actualitat:
“En aquell any, (1.946) Santa Coloma
no era la vila idíl·lica de les Memòries
de Josep Maria de Segarra, però encara
no
s’havia
densificat
tant
urbanísticament ni tenia els problemes
demogràfics i de creixement que van
venir pocs anys després. Però durant
aquest mig segle, el Centre
Excursionista
Puigcastellar
ha
mantingut ben alt el penó, ha sabut
formar noves generacions en l’amor a
l’excursionisme, la natura, la cultura, i
Catalunya. I s’ha convertit en un fogar
d’acolliment de gent de totes
procedències.
Recordo els qui van crear l’entitat i els
qui, al cap de mig segle, n’han fet
possible una continuïtat activa i
irradiadora”

V ida del Centre

En record
de Dolors Borràs

D

es del CEP volem recordar a la
Lola Borràs, que ens va deixar
el mes de març passat amb 96
anys. La Dolors Borràs Vilagran, a qui
molts coneixíem com la Lola Borràs, va
néixer el 1923 a Santa Coloma, al carrer
Major, a tocar de l’Església Vella. Va
viure la transformació de poble en
ciutat i li agradava explicar anècdotes
que no deixen de ser memòria de la
ciutat, com quan explicava que es va
salvar per poc a l’esclatar molt a prop
una bomba durant els bombardejos de
la Guerra Civil... Amb bona memòria,
gran conversadora i do de gent, es feia

amb tothom i va ser molt estimada pels
coneguts de Santa Coloma, la Parròquia
de l’Església Major i també pel CEP.
Fins que va poder, va participar en
l’Aula de la Gent Gran, en la secció Coral
i el Teatre llegit. Anys enrere també
havia participat al Grup de Cultura, on
molts la recordem en el Concert de
Nadal recitant amb emoció poemes de
Joan Maragall. Des del CEP volem
acompanyar en el sentiment a les seves
filles Margarida i Marta Vallverdú i la
resta dels seus familiars, en record
d’una sòcia entranyable.



NOTA DE LA SECCIÓ

REPRESA DE L’ACTIVITAT
AL CEP

FOTO-CEP

D

Apreciats socis i sòcies,

avant la incertesa de poder realitzar

A

desitjar-vos hàgiu passat un bon estiu,

mb el desig que estigueu el millor
possible vosaltres i els vostres
familiars, ens posem de nou en
contacte després d'aquesta obligada letargia
provocada per la pandèmia.
Us informem que el local del CEP ja torna a
estar obert en l'horari habitual de secretaria
de dilluns a dijous de 19 a 21 hores. També
s’han reiniciat les reunions i trobades al local
de les diferents seccions. Per accedir al local
caldrà mantenir les mesures de protecció que
recomanen les autoritats sanitàries : l’ús de
la mascareta, gel hidroalcohòlic a les mans i
el manteniment de la distància de seguretat
interpersonal de 1´5 metres.
Les diferents seccions reprenen les activitats,
cadascuna amb les seves singularitats. Podeu
demanar informació a secretaria o als
responsables de les seccions, que us
n'informaran amb més detall.

esperant un prompte retorn a la normalitat.

La Junta del CEP

enguany el concurs de fotografia,
muntanya i natura, per les mesures

restrictives del govern a causa del coronavirus,
ens veiem en el deure de posposar-lo.
Esperem poder-lo realitzar amb normalitat el
més aviat possible.
Agraïm les aportacions de les vostres
fotografies, que ens permeten anar treballant
amb l'arxiu històric de la nostra entitat. Als
que encara no us hi heu animat, us demanem
que ens envieu les vostres fotos de fa uns
anys...

a

aquesta

adreça

de

correu:

secciofotocep@gmail.com
Finalment,

malgrat

les

circumstàncies,
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Text: ANC

Acte reivindicatiu per
l’acabament del parc de Can Zam

U

ns centenars de persones es van
concentrar la tarda del dissabte 27
de juny a les portes de l’Institut
Puig Castellar per reclamar la finalització
del parc de Can Zam. Els manifestants van
desfilar -amb les preceptives mesures de
distància pel COVID- pel parc urbanitzat
i per la llera del riu per acabar en l’espai
erm sense ús. La protesta -convocada per
la Plataforma per la Defensa de la Serra de
Marina i Can Zam sota el lema
“Necessitem Can Zam“- va comptar amb
la presència de diversos representants
dels grups municipals i entitats, i es va
demanar a l’Ajuntament que tregui
completament les tanques de l’espai que
queda sense ús, i alliberi les prop de tres
hectàrees actualment “desaprofitades”. En
el manifest es va assenyalar que la
pandèmia ha demostrat que “calen espais
oberts a la ciutat, i per això reivindiquem
que s’han de treure totes les tanques, i
omplir de vida la zona erma de Can Zam“.
Amb l’inici de la desescalada, el consistori
ja va decidir retirar part de les tanques per
facilitar el desconfinament, però de
moment no hi ha notícies de noves
intervencions al parc que condueixin a
l’acabament del parc, i que és una
reivindicació popular que ja es reclama des
de fa més de 40 anys.

Foto:

El govern municipal, finalment,
modificarà el PERI Ciutat Vella II

E

l PERI Santa Coloma Vella 2 es va
iniciar el 1993, i va quedar aturat
el 2008. Des d’aleshores el nucli del
casc antic mostra un aspecte de
provisionalitat i d’abandonament. Entre
les modificacions cal destacar que no es
prosseguirà a alçar més el polèmic
gratacels conegut com el Pirulí, i que ja
no tindrà els 14 pisos projectats, quedant
en l’alçada actual. La pèrdua de sòl lliure
es permutarà amb terreny edificable en
altres indrets de la ciutat. A més, es
guanyaran 3000 m2 d’equipaments
(entre els que hi ha l’Estudi Nou del
carrer del Pedró 14) i habitatge públic.
El febrer del 2019, el CEP va convocar un

debat ciutadà a can Sisteré on van
participar l’Ajuntament i la Plataforma
Salvem la Ciutat Vella, i on les posicions
estaven molt enrocades, fent presagiar
l’alentiment i conflictivitat en el projecte.
Per això, és una bona notícia per la ciutat
que l’Ajuntament vulgui desllorigar la
situació d’impàs, i conciliar les
modificacions amb els partits polítics i la
Plataforma Salvem la Ciutat Vella. La
plataforma veïnal ha estat la veu més
crítica amb el planejament actual, i ara
formarà part de les consultes que es
portin a terme en la modificació del pla
urbanístic, en que reivindiquen garantir
la preservació de l’essència i la millora del
nucli antic.
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Text: Albert Noguera

C iutat

Text: Agustina Rico

Vivències de la pandèmia

S

egur que no ha estat gens fàcil
resumir en unes 250 instantànies
el que hem viscut des del famós
divendres 13 de març, el dia en què van
tancar les escoles. Tot anunciava que la
nostra vida canviaria. Aquella estranya
“grip”, aquell virus en forma de corona,
germà del Sars o grip del pollastre d’anys
enrere, arribava sense que fóssim
conscients de seu poder mortífer. El 14
de març el govern central declarava l’estat
d’alarma i centralitzava la gestió de la
pandèmia. A prop nostre, en la Conca
d’Òdena, sofrien el que per als altres
encara havia de venir.
Es buidaven els carrers, es tancaven
fronteres, es reduïda l’activitat
econòmica a mínims, autobusos i metros
circulaven buits i les compres al súper
prenien el caire de resistir un setge. I, per
a la majoria, van venir els dies sense
sortir de casa. El metro quadrat de
terrassa, pati, jardinet o balcó mai havia
tingut un preu emocional tan alt. I mai
els qui tenen gos havien viscut una
llibertat tan diferent de la resta dels
mortals.
Començava una altra vida online: treball,
escola, compres, gimnàstica, reunions,
trobades familiars i d’amics, un munt de
WhatsApp de tota mena al dia, concerts
en què cada u toca a casa, corals assajant
per separat, programes de tele en format
casolà, grups musicals als terrats... I la
cuina transformada en un obrador de
pastisseria o en una fleca; el menjador, en
una sala polivalent de jocs, teletreball,
escola, i trobades per skype; i les
habitacions en petits gimnasos, en
despatxos, en consultoris mèdics, en
platós i en estudis de ràdio, i també en
tallers de confecció solidària de
mascaretes, bates i el que calgués.
Hem viscut molt pendents de les
pantalles tement cada dia les terribles
xifres del “part mèdic” i esperant el
doblegament del pic o el resultat d’algun
dels molts assajos mèdics. Sofríem amb
el drama de les residències, amb el camp

Part de l’exposició fotogràfica, cedida per Josep Pitarque i Elvira Ruiz

de batalla de les UCI, amb el ball dels
tests, amb la duresa de la primera línia...
I hem patit el flagell de la malaltia i de la
mort entre nosaltres. La mort sense
companyia ni comiat. La mort sense
petons ni abraçades; amb les llàgrimes
compartides de lluny i amb l’escalf
transmès per les pantalles.
Ens hem trucat i ens hem escrit molt, per
donar-nos ànims, per fer-nos companyia,
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per fer-ho tot més suportable. I hem
quedat amb els veïns per aplaudir els
sanitaris. I hem compartit bromes,
receptes de cuina, sortides en les franges
horàries, vídeos més o menys artístics,
reivindicacions i protestes, cançons
sentides, emocions a flor de pell i de veu,
“bons dies” i “bones nits”, el florir de les
plantes, la vida de les “mascotes”,
sortides i postes de sol des de la finestra,

C iutat
aficions i entreteniments, el pa una mica
estopenc acabat de sortir del forn...
I la vida que seguia..., el calendari
inexorable... la inalterable roda del
temps... Una Setmana Santa sense ritual
religiós, ni vacances, ni padrins i fillols
compartint mona; un Sant Jordi amb
roses de paper als balcons; un Sant Joan
amb revetlla en petit comitè... I la incerta
arribada de l’estiu. Amb mascaretes, amb
gel desinfectant, mantenint la distància
social... ajornant moltes coses per quan
es pugui... a poc a poc, hem tornat als
carrers, a gaudir de la natura, a trobar-nos
amb família i amics, a provar de ser com
sempre hem sigut: gent comunicativa i
amb conviccions que no poden quedar
aparcades. La lluita per la sanitat pública,
per una ciutat més que mai respectuosa
del medi ambient, contra la xacra de les
violències masclistes i per la solidaritat
que no deixi ningú enrere, no es poden
separar de la vivència de la pandèmia.
L’exposició fotogràfica de l’Ateneu Júlia
Romera sobre el confinament per la
COVID-19 recull el que han estat aquests
darrers tres mesos i mig en les nostres
vides. És memòria individual i col·lectiva.
Esperem que ben aviat sigui memòria
històrica.
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C ol·lectiu ciutadà

Notícies del Poblat i el seu entorn
INFORMACIÓ GENERAL

P

er fi, en acabar el confinament
vàrem poder tornar a voltar amb
absoluta llibertat per la nostra
estimada muntanya. Les generoses pluges
i el clima temperat han fet que tota ella
presenti un magnífic aspecte i una natura
desbordada. Aquesta és la part positiva,
però ens fa tremolar la gran densitat
d’arbustos i especialment de ginestes que
han rebrotat amb molta força i per tot
arreu. Durant els mesos de juny i juliol ens
hem dedicat a netejar les zones més
perilloses i transitades, especialment per
la riera de Can Calvet i els vessants del
Planell de les Alzines.
També cal ressaltar molt especialment
l’esforç del departament de Medi Ambient
de la ciutat, que han treballat
intensament amb màquines per poder fer
totes les franges perimetrals de protecció
contra incendis abans de les dates límits,
i a més les han ampliat molt respecte dels
anys anteriors.
Tal com es va acordar a la reunió del 5 de
març, amb el Parc de la Serra de Marina,
regidoria de Medi Ambient i CEP, es van
tallar i retirar els últims pins de Torribera
i Torre Pallaresa, afectats pel Tomicus.
A finals de maig es va passar informe i
fotos dels enormes pins blancs, ja tombats
i secs del Turó de l’Espirall per sobre de
Can Butinyà, a conseqüència del temporal
Glòria. Donat el gran perill que
representaven van ser retirats de manera
ràpida i eficient per les brigades del Parc.
També es va denunciar al Parc el gran
increment i us indegut de nombrosos
grups de ciclistes per tots el corriols i
camins de la nostra muntanya. El Parc ja
en tenia coneixement i està fen campanya
per tots els mitjans.
La Font d’en Bartomeu, a Torribera, torna
a rajar aigua i ha donat nova vida a aquest
racó idíl·lic.
Per acabar, el 14 de juliol es van esquinçar
dos grans branques d’un pi gegant a la
riera de Can Calvet. Tocaven a terra i eren

Tala pins afectats pel Tomicus a can Butinyà

molt perilloses pel risc d’incendi;
passàrem avis urgent a Medi Ambient i
el mateix dia la brigada municipal les va
retirar.
Cal dir que durant aquests mesos la
col·laboració entre el Parc, Medi Ambient
i el CEP ha estat total i modèlica, de la
qual cosa ens congratulem, ja que tots
treballem per la seguretat i millora de
l’entorn natural de la ciutat i el Poblat
Ibèric.
Aquestes actuacions tan positives han
estat reconegudes i degudament
agraïdes pel Centre Excursionista, amb
escrits adreçats als equips responsables.
El 27 de juny, l’Associació de veïns del
Barri “Serra de Marina” va organitzar
una jornada de neteja des de la Font del
Drapet fins al Planell de les Alzines. Eren
mes de 30 persones i van recollir gran
quantitat de plàstics, llaunes, ampolles i
tota mena d’andròmines. Els hi ho
agraïm.
El dissabte 18 de juliol, al vessant del
Planell de les Alzines i enmig de
ginesteres i bardisses, trobàrem una
moto robada. El dipòsit era bastant ple
de benzina i tenia una petita fissura per
on perdia combustible... una autèntica
bomba; donàrem avís a la Policia
Municipal i en menys d’una hora la
patrulla i la grua van retirar el vehicle
amb rapidesa i eficiència.
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Foto:Albert Bellido

POBLAT IBÈRIC
El 20 de juny, el nostre grup de treball va
anar al Poblat, i com a resultat vam
elaborar l’informe per a l’Ajuntament i el
Museu Municipal que segueix:
“El dissabte 20 de juny els membres del
“Col·lectiu ciutadà”, els Bruixots, vàrem
estar feinejant tot el matí pel Planell de les
Alzines i els seus voltants, gestionant els
desguassos i recollides d’aigua dels arbres i
tallant les ginestes, argelagues i gatoses de
les àrees més properes al planell, per reduir
el risc d’incendi.
També vam aprofitar per fer una visita al
Poblat i veure les obres fetes en les últimes
setmanes.
OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA
S’ha fet una gran feina al Planell: polit i
pintat de tota la fusta i el ferro del mirador
i els bancs.
La tanca per barrar el pas a les bicis pel
corriol que duu del Planell a la Font de la
Bóta, ha quedat perfecta; potser faltaria un
rètol de prohibició circulació bicicletes.
A dalt al Poblat, la prolongació de la barana
de protecció creiem que és un gran encert, ja
que es guanya en seguretat i invita a gaudir
de les vistes panoràmiques; també tota la
tanca antiga ha estat rehabilitada amb
molta cura.
L’armari didàctic i la seva plataforma, així
com el mirador dels ocells, han quedat

C ol·lectiu ciutadà
també molt bé.
Volem, doncs, manifestar la nostra
gran satisfacció per totes les feines
realitzades, que han estat fetes amb
gran cura i professionalitat.
La única pega que hem vist és la del desguàs
a l’entrada del Poblat (al costat dels plafons
informatius), que tornava a estar obturat i
que és la causa principal que les aigües
descontrolades hagin malmès el planell amb
molts xirigais. Novament el vàrem buidar,
però de poca cosa serveix si no es canvia la
direcció de la sortida de les aigües; tots els
altres desguassos funcionen molt bé menys
aquest, que té la sortida mal orientada.
El xiprer del cim del Poblat sembla que s’està
morint. No en sabem la causa, però potser
ha estat intencionada...
La porta d’accés des del Pla dels Avions
continua estant accessible.
VISITANTS
No voldríem exagerar si diem que durant tot
el matí hi van transitar un centenar de
persones de tota mena i edat. Ja ho hem dit
altres vegades, però tornem insistir de nou:
fa falta una guàrdia reforçada els dissabtes i
diumenges, que com a mínim haurien de ser
dues persones, una a l’entrada i una altra al
mirador dels ocells.
Bona part dels visitants passen per allà on
volen, entre altres coses per la falta de
camins marcats, especialment dalt del cim.
En molts punts dels murs rehabilitats, la
primera capa de pedres està despresa a
conseqüència de les persones que hi passen
per sobre.
El sostre de l’habitacle reconstruït era un
“solàrium” amb varies persones a sobre.
També, i des del Planell, vam veure en dues
ocasions uns nois enfilats al sostre del
mirador dels ocells.
Les pluges han fet caure alguns trams nous
dels murs antics al vessant sud. Es requereix
una intervenció immediata. Sembla que les
tasques previstes a la primavera han quedat
per fer-se al setembre; no es poden demorar
més.
Com ja hem dit en moltes ocasions, el
Poblat “pot acabar morint d’èxit”; hom
ha de ser conscient de la fragilitat de les
restes arqueològiques i de la poca cura que
tenen molts del incívics visitants. Pensem

Reparant l'armari didàctic del poblat ibèric

que seria molt important fer una
visita conjunta de Museu, Ajuntament
i CEP, per valorar sobre el terreny els
temes proposats o en el seu defecte
convocar una reunió.
Tornem a proposar les mesures que, sota el
nostre criteri s’haurien de prendre amb
urgència:
1. Delimitar i millorar els camins de trànsit
per fer les visites.
2. La zona més preocupant és la de la

Foto: Albert Bellido

baixada del cim.
3. Senyals de prohibició de pas i de caminar
per sobre dels murs.
4. Millora de l’accés a l’armari didàctic.
5. Ampliar la vigilància a dissabtes i
diumenges. Mínim dues persones per dia.
6. Centre de recepció de visitants. Caseta
prefabricada de fusta o metàl·lica.
7. Uniforme per als vigilants, amb armilla
identificativa fluorescent i xiulet d’avís.”

AA.VV Serra de Marina recollint andròmines al mirador de les Escoles
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Foto: A.

S ardanes

Text: Patronat pro Aplec i Amics de la Sardana

A l’espera de temps millors
T

ornem a parlar de l’activitat
sardanista, però sense cap seguretat
de poder complir els objectius de la
nostra agenda, a causa de les restriccions
imposades per la lluita contra el Covid-19,
que no tan sols ha estat terrible per el
nombre de persones que l’han patit i les que
ens han deixat, sinó que també ha afectat a
tota la societat, tant en el camp de
l’economia com en el social i cultural.
Aquest any ja haureu vist que amb tota la
nostra recança hem hagut d’anular l’audició
del dia de Sant Jordi, la trobada a la Font
de l’Alzina, la sortida a l’aplec de Caldes de
Malavella, la participació en la Primavera
literària i l’aconteixement més important:
l’Aplec, que havia de ser el 66è, amb la seva
revetlla; de moment ho tenim tot preparat
per assolir el repte de celebrar-lo, ajornat i
adaptat a les noves circumstàncies. Si
aconseguim acordar amb l’Ajuntament una
data, un espai i unes condicions que
permetin dur-lo a terme, us ho farem saber
immediatament.
En el moment d’escriure aquest article
encara no se sap si hi hauran actes
institucionals per la diada de l’11 de
setembre, i per això tenim pendent de
confirmació l’audició prevista per aquesta
data. Confiem que quan llegiu aquestes
ratlles s’hagi pogut fer.
Com que a la nostra ciutat no hi ha hagut
Festa Major d’Estiu, tampoc hem fet ni la
ballada ni el concert que sempre
organitzàvem amb aquest motiu.
Pel que fa a la sortida a l’aplec de Sant Cugat
del Vallès, també l’hem de deixar per l’any
vinent, si s’ha tornat a la normalitat.
A l’octubre s’intentarà fer una audició dintre
del Correllengua 2020, dedicat enguany al
poeta Josep Carner.
Com veieu continuem treballant perquè la
sardana soni de nou a la Ciutat sense
indesitjades interrupcions, i manifestem la
nostra voluntat de mirar de compensar,
amb noves audicions o concerts, les pèrdues
que puguin tenir les cobles prèviament
contractades per nosaltres, ja que la sardana
és cultura i els músics els seus artífexs.
Cap a novembre comptem en poder celebrar
l’assemblea i renovar les juntes de les dues
entitats. Les persones associades en rebreu
la convocatòria.

Cartell de la Festa Major 2020, amb l’avís de suspensió

Ballada de Festa Major 2019 als jardins de Can Sisteré

Foto: Joan Llagostera

\Revetlla de l'Aplec2019 a Can Roig i Torres

Foto: Joan Llagostera
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F auna i flora

L’Oriol
Cast: Oropéndola
Cient: Oriolus oriolus
Text: Albert Noguera

L

’oriol, junt amb l’abellerol, són
potser dels ocells més acolorits,
bonics i espectaculars que tenim
al nostre país, i que ens visiten a l’estiu.
Els mascles de l’oriol són de color groc
intens, amb la cua i les ales de color
negre, fet que els dóna un aspecte
exòtic, mentre que les femelles són de
colors més verdosos. Pel que fa als
individus joves, tenen un color verd
llimona molt característic. Són de la
mida d’una merla, uns 24 cm. Es tracta
d’una espècie migradora, és a dir, que
passa l’hivern a les selves plujoses del
centre i sud d’Àfrica, i arriba a Europa a
finals d’abril, on normalment s’hi queda
fins al setembre.
És un ocell que és més fàcil sentir-lo que

veure’l, perquè sovint s’amaga entre les
fulles dels arbres, i fa un niu molt
elaborat a les seves capçades, on pon 3
o 4 ous cap al mes de juny. S’alimenta
d’insectes, fruita, papallones, erugues,
aranyes i li agraden molt les figues
(també es anomenat papafigues per
aquest motiu) i les cireres. A aquest
ocell li agrada molt volar d’arbre en
arbre, des d’on se’l sent cantar. És per
això que acostuma a viure en boscos
que siguin oberts i a prop de pobles,

rius i camps de conreus. El podem
trobar també a la conca del Besòs.
Tot i que l’oriol és espantadís i esquerp,
també és un ocell amb molta valentia,
que s’enfronta amb determinació a
qualsevol altre ocell que vulgui acostarse al niu. És per aquest motiu que es
pot sentir la frase feta “renega com un
oriol”, expressió adreçada a aquelles
persones que parlen i reneguen de
forma estrident. A Catalunya està
protegit per llei..

Alga Clorel·la
Text: Pepi Valls

A

la fitxa anterior varem parlar de

desintoxicant i depuratiu

l’espirulina i avui seguim amb la

que

clorel·la.

especialment recomanable

l’espirulina.

És

La clorel·la és una altra microalga, el nom

per a les persones que

de la qual prové del grec “chlor” que

presenten

significa verd grogós i del llatí “ella”, sufix

hepàtics, o que fumen o

relatiu a la seva mida microscòpica. Conté

beuen alcohol. Ajuda a

un valor alimentari similar al de

millorar el restrenyiment i

l’espirulina, però amb una mica menys de

és especialment indicada per a la gent que

estimula el desenvolupament dels

proteïna i més clorofil·la. De fet, és la font

pateix problemes degeneratius de tipus

processos de malalties com el tumorals.

de clorofil·la més important del planeta.

muscular o del sistema nerviós . Conté

La clorel·la es pot considerar la microalga

La clorofil·la ajuda a netejar i desintoxicar

factor de creixement CGF, (Chlorella Grow

més tonificant, la que purifica i

l’organisme, a mobilitzar i eliminar-ne els

Factor). És l’única planta del món amb un

desintoxica més.

metalls pesants acumulats per la mala

factor de creixement afavoridor d’un bon

Com veieu, tant l’espirulina com la

alimentació, el consum de productes

sistema immunitari i ajuda a reparar els

clorel·la ofereixen un ampli ventall de

d’higiene amb ingredients de síntesi, la

teixits de l’organisme. El factor de

beneficis. Per això és interessant

contaminació i fins i tot les amalgames

creixement de la clorel·la promou el

combinar-les,

dentals. La clorel·la té un efecte més

desenvolupament normal, però no

propietats de cadascuna.

desordres
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per

aprofitar

les

m irador

Agustina Rico

Can Zam

hectàrees que amaga la tanca tenen

d’Estats Units ha fet retirar la de

ara un valor més preuat que mai per

Cristóbal Colón o Cristòfor Colom.

la

a la pròpia ciutat i per als habitants

No tinc clara la qüestió de si s’haurien

Plataforma per a la defensa de la

de l’àrea metropolitana, que gaudim

de

Serra de Marina i de Can Zam va fer

igual d’un patrimoni compartit com

històrics o s’haurien de depurar els

una nova convocatòria per reclamar

el parc del Besòs, la ruta del Rec

d’aquells lligats a fets injustos. Molt

l’acabament d’ aquest parc que mai no

Comtal,

les platges de diversos

coherent no es pot ser, perquè la

s’acaba. L’escrit que presenta el vídeo

municipis,

la Serra de Marina,

majoria de monuments a reis,

sobre aquesta acció comença posant

Collserola, etc. En els acords del Pacte

generals, etc. haurien d’entrar en el

el dit a la nafra: “Tres generacions de

Local 2020 es diu que s’avançarà en

debat, siguin icònics o no. A

colomencs reclamant un Can Zam

l’execució de la fase 2 “obrint al públic

Barcelona ha sorgit la polèmica sobre

verd i frondós…” . Tres generacions

33.000 m2 urbanitzats amb criteris

el monument a Colom, si s’ha de

amb

reclamació

de renaturalització i permetent

contextualitzar.

ciutadana… sembla exagerat, però no

activitats culturals”. Què vol dir? Que

Margarit, arquitecte de professió i

ho és. M’ho deixa ben clar una foto

serà un parc a mitges? Que es podrà

professor de càlcul d’estructures, va

dels meus vint anys, en blanc i negre,

obrir i tancar si convé? Si alguna cosa

treballar amb els seus companys

amb un cartell a les mans que diu

està demostrant la pandèmia és el

Carles

“Exigimos zonas deportivas” il·lustrat

valor de les prioritats. Can Zam per al

Casanovas en la rehabilitació del

amb fotos d’un Can Zam pelat, aquell

poble, n’és una.

monument l’any 1984. Margarit va

Al

final

la

del

confinament,

mateixa

erm polsegós d’on sorgien el recinte
de la masia, l’Institut i el barri del

conservar

Buxadé

els

El

i

monuments

poeta

Josep

Joan

Maria

viure un període feliç a Santa Coloma

Poetes

enmig d’una agitada infantesa. És un

existia. Les reiterades portades de

Fa uns quants dies que a Amèrica

eina per entendre allò que la vida

Grama amb el clam de Can Zam per al

tomben estàtues de descobridors i

posa pel davant. I de l’impacte causat

poble són de l’etapa de l’alcalde Blas

colonitzadors.

per l’estat del monument a Colom,

Muñoz. Sí, ha passat tota una vida.

l’alcaldessa d’una ciutat important

Pilar. L’escola Longarón crec que no

poeta que concep la poesia com una

Aquesta

nit,

sorgí el poema:

Aquest espai, salvat a còpia d’anys de
lluita, és gairebé un miracle en la

MONUMENT (Monument a Colom, Barcelona)

Santa Coloma hiperconstruïda i mal
repartida. Seria tot un bàlsam un Can
Zam enmig dels atapeïts barris
limítrofs amb Badalona. Actualment,
com un dels efectes de la pandèmia,
hi ha un gran debat sobre l’ús de
l’espai públic. L’emergència del canvi
climàtic i el replantejament sobre les
característiques dels llocs on vivim
sembla que porten a una actitud
unànime consistent a pacificar la
ciutat i fer-la més habitable. Bon
moment, doncs, per posar el fil
definitiu a l’agulla i acabar aquesta
Sagrada Família local. Les tres
- 22 -

El buit que sents, més gran cada vegada,
és dels traïdors.
Els monuments, per dins, també estan buits,
la seva entranya és de rovell i mort:
foscos, podrits per la mateixa història,
el seu interior és tan sinistre
com arrogant el gest del personatge.
Alhora que ens traeixen els amics -i la mort és també traïcióens anem convertint en monuments.
Per fora hi ha una resta d’eloqüència,
sobretot quan parlem a algú més jove,
però la nostra veu ja fa un ressò
de buit, perduda en un entramat de ferro
que s’esfulla en lleugeres llesques d’òxid.

La foto retrobada

Imatges curioses
que ens poden
sorprendre a la
Serra de Marina
Text: ANC

Verema a la masia de can Ruti; setembre de 1959
Els terrenys de Badalona, on actualment hi ha l'Hospital Germans
Trias, corresponien a una antiga masia anomenada Can Ruti, que es
va aterrar l’any 1974. Aquest nom és alhora l'evolució del cognom
Urrútia, el dels primers propietaris dels terrenys. Setembre era
l’època en què, tant a Santa Coloma com als voltants, s’iniciava la
verema.
Font: Teresa Pons
Estació Meteorològica del Centre Excursionista Puigcastellar 233 A
Conca del Besòs - Plaça de la Vila - Santa Coloma de Gramenet

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Primavera - Estiu 2020
Mitjanes

Mínima

Màxima

Maig

34’8º dia 21

10’8º dia 3

Juny

35’7º dia 30

12’7º dia 15

Juliol

36’9º dia 30

19’7º dia 11

Agost

38’2º dia 10

15’1º dia 31

Màximes: 28’6 ºC
Mínimes: 16’2ºC
Màximes: 23’7 ºC
Mínimes: 18’2 ºC
Màximes: 33’1ºC
Mínimes: 22’3ºC
Màximes: 34’1ºC
Mínimes: 22’9ºC

Dies de pluja

Total litres

Maig

6

25’5 litres

Juny

9

71’8 litres

Juliol

2

70’4 litres

Agost

4

27’3 litres

º
º
º
º

Total dies pluja: 21
Total trimestre: 195 l.

Web del CEP:

www.puigcastellar.cat
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Tot i que són una
excepcionalitat,
ho
publiquem perquè no
deixen de ser fets
sorprenents. La moto
trobada pels Bruixots entre
uns matolls, i que qui la va
abandonar ho va fer en
indret d’alçada i de difícil
accés...L’altre és la d’uns
furtius campistes que van
instal·lar la seva tenda per
fer nit al mig de la
muntanya colomenca...

