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e ditorial
Carta als Socis del CEP
Benvolgudes sòcies i socis,

D

es del mes de març, el Centre, com tota la població i la resta d’entitats,
està subjecte a les limitacions estrictes que no permeten el normal
desenvolupament de les activitats ordinàries.
De tota manera, hem pogut mantenir el contacte amb els socis a través del butlletí
del CEP, una eina informativa que, en les actuals circumstàncies, ha cobrat més
importància que mai. Si no vàreu rebre els dos butlletins del 2020, els podreu
trobar a la pàgina web del Centre (http://puigcastellar.cat/) o retirar-lo en paper
a la secretaria del propi Centre.
Tot i les circumstàncies actuals amb poca activitat, no hem volgut deixar de
publicar el Butlletí, que és la revista degana a la ciutat, i que a més de la informació
interna del Centre, n’exposa la vida i activitats al conjunt de la nostra ciutat i a
tot l’entorn de l’excursionisme i la cultura. Però pel moment que vivim i per les
magres finances de l’entitat, hem cregut convenient reduir provisionalment
l’habitual tirada i distribució de la revista en paper. Som conscients de la
importància del butlletí, ja que és el vincle que uneix els socis del CEP, i
especialment important per aquells socis que no viuen el dia a dia de l’entitat.
Com molts ja sabreu, el 2021 el Centre farà 75 anys d’activitat ininterrompuda,
i ja teníem programats un seguit d’actes de tota mena per la seva celebració, però
malauradament, i a la vista de com està evolucionant la pandèmia del COVID19, no sabem si podrem dur-los a terme. En tot cas us mantindrem puntualment
informats.
El CEP manté algunes de les activitats, seguint estrictament les recomanacions
sanitàries. La secretaria del Centre segueix oberta en el seu horari d’hivern, de
dilluns a dijous de 6 a 8 del vespre. La Junta manté l’activitat, i com sempre, ens
reunim mensualment, tot i que de forma virtual. Les seccions de Muntanya i el
Grup Infantil intenten adaptar les activitats respectant les limitacions imposades.
Altres, com Cultura, Sardanes o l’Aula Universitària, resten a l’espera de normes
més flexibles per poder tornar a recuperar el seu programa d’activitats. El
Col·lectiu Ciutadà manté pràcticament l’activitat i treballs de cada dissabte, donat
que actua a l’aire lliure i és un grup reduït.
No dubteu que la Junta en ple i totes les seccions, estan treballant per mantenir
activa la flama del Centre; qualsevol consell o suggeriment que ens pugueu fer
en aquesta etapa tan difícil, serà ben rebut i considerat.
Ara més que mai, necessitem el vostre recolzament i comprensió. El Centre el fan
els socis i sòcies i totes, tots, som importants i necessaris.
Esperem que hagueu gaudit d’unes bones Festes, i us desitgem un molt millor
any 2021.
Salut! Cuideu-vos i cuidem-nos!

Portada: El front marítim des del Poblat Ibèric
Foto: Rosa Manaut
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m untanya

L’activitat esportiva del CEP
i la pandèmia
Text: David Buils, vicepresident del CEP

Les Roques d'en Benet.

L

a pandèmia que ens està
afectant ens va agafar a tots
per sorpresa. Després d’una
breu limitació d’activitats, de sobte
ens vam veure immersos en un
confinament total, per, a continuació,
trobar-nos amb unes limitacions de
mobilitat -en transport privat i en
nombre de persones- que ens van
deixar paralitzats.
El Protocol d’Actuació en Activitats de
Muntanya per a Entitats que ens va
enviar la federació, ens donava unes
pautes per començar a preparar la
tornada a l’activitat de manera
limitada. Va arribar l’estiu, i quan ens
anàvem organitzant, repensant les
sortides, com aplicar els protocols de
seguretat... per tal de començar amb
alguna sortida de senderisme,
aleshores ens va caure la segona
onada a sobre, com una llosa.
Per al Centre ha estat un any gairebé
perdut, i com totes les entitats
excursionistes, ho estem passant
malament.
L’onze de novembre es va fer una
concentració a la plaça de Sant Jaume
de Barcelona en pro de l’esport segur

Foto Pedro Sancho

i com a font de salut, seguint una
sèrie de mesures de seguretat en
l’activitat esportiva. La FEEC s’hi va
sumar. Resultat d’això, una setmana
més tard, es va permetre l’obertura de
les instal·lacions esportives amb
aforament limitat, així com ajudes
econòmiques per a les entitats amb
instal·lacions esportives; en canvi, les
entitats de muntanya, que no tenim
instal·lacions esportives al local i que
practiquem l’esport a l’aire lliure amb
uns protocols adients, n’hem quedat
exclosos i tancats al municipi.
Pel que ens comuniquen des de la
FEEC, el seu president, Jordi Merino,
ha estat reclamant a tot el govern el
que es considera una discriminació
injustificada, però ai làs! segons el
govern l’esport de muntanya no és
segur, encara que es segueixin
protocols de seguretat en el transport
i en l’activitat en si mateixa.
Potser a les entitats d’alguns
municipis de muntanya ja els va bé
aquesta situació, però a l’àrea
metropolitana les activitats de
muntanya són molt limitades, i la
saturació i la densificació als espais
-4-

naturals i de proximitat està
assegurada, en detriment de la
seguretat teòricament pretesa.
Tot i així, anem treballant per poder
tornar a sortir aviat, encara que sigui
de manera més limitada que abans de
la pandèmia.
A data d’entrega de l’article, les dades
de la pandèmia tornen a empitjorar.
Haurem de ser pacients i
responsables en les nostres activitats
per ajudar als professionals de la
salut, que treballen pel nostre
benestar. Tot el meu recolzament a
tots ells, així com a les nombroses
famílies que han estat afectades per
aquesta malaltia.

LLICÈNCIES
FEDERATIVES 2021
Resum de preus (adults)

S

Seguim endavant

E

n arribar a finals d’any, la
Secció de Muntanya fèiem una
reunió per plantejar propostes
de sortides d’excursionisme i
senderisme, per tal d’elaborar el
calendari de l’any vinent.
Enguany tot està sent diferent; ens
hem hagut d’adaptar a la nova
“normalitat” i hem anat fent en la
mesura que ens ha estat permès. Està
sent molt dur, i ens hem sentit units
ara més que mai. Per això des de la
Secció de Muntanya i Fotografia hem
volgut fer aquest escrit.
Prioritàriament, us desitgem molta
salut i força!
Hem de tornar a fer camí i plantejar
nous objectius d’equip.
Si hagués anat tot com era previst, ara
tindríem la sala gran plena de les
fotografies del concurs biennal Natura
i Muntanya, que ens obriria les portes
a la celebració del 75è aniversari del
CEP.
Ho farem tot, no en tenim cap dubte,
només cal esperar... Mentrestant,
intentem coordinar i preparar alguna
activitat. Cada dimarts trobareu
alguns de la Secció de Muntanya al
CEP, per tal de compartir
suggeriments. Si no podeu aproparvos-hi, sempre podreu contactar-nos
als correus següents:
senderisme@puigcastellar.cat,
cepmuntanya@gmail.com
i
sobretot, no us en oblideu dels retrats
i paisatges que teniu en arxiu... els
volem immortalitzar! Envieu-los a
secciofotocep@gmail.com
Per a començar a fer boca tenim a
punt les següents activitats de
senderisme:
-Parc de Collserola (Torre del Baró Can Borni)

-Altafulla (Altafulla - Castell de
Ferran - Pedrera del Mèdol - Camí de
Ronda - Castell de Tamarit - Riera del
Gaià - Altafulla)
-Figaró ( Figaró - Camí dels arbres -

Castell de Tamarit, Altafulla

Riera de Gaià, Altafulla
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Text i Fotos: Mª Jesús Miró

Ruta de la Vallcàrquera - Figaró)
-Serralada de Marina (Montcada Sant Pere de Reixac - Turó de les
Maleses -Pedrera de la Vallensana Font de l’Amigó- Sta. Coloma)

S

enders

Caminant pel entorns de Santa Coloma
Can Zam, la
Font de l’Alzina
i la Mina de
Galena

É

s diumenge 15 de Novembre i
ens trobem enmig de la segona
onada del ¨Covid¨, en què el cap
de setmana no es pot sortir de la teva
ciutat o poble. Així doncs, si vull fer
una matinal haurà de ser dins el terme
municipal de Sta. Coloma de
Gramenet.
Després d’uns quants dubtes, he
decidit anar a la font de l’Alzina, que fa
temps que no hi vaig. Dit i fet! com que
és una sortida curta no agafo la
motxilla i surto al carrer. Fa un dia ras
i clar, sense cap núvol, i no fa gaire fred.
M’encamino cap al parc de Can Zam.
Pels carrers es veu poca gent i al parc
els plataners ja perden la fulla. Encara
hi ha poca activitat... algun matiner
fent esport. Travesso el parc, i arribant
a la benzinera pujo per les escales
mecàniques del barri de les Oliveres,
cap a la pista de terra que porta a la
font de l’Alzina. L’inici del camí i fins
arribar a la cadena està atapeït de
cotxes a costat i costat. A partir d’aquí
ja no hi ha cotxes, però sembla la
Rambla de Barcelona abans de la
pandèmia: famílies, colles, corredors,
ciclistes, excursionistes, tots en
processó per gaudir d’un matí a l’aire
lliure. En arribar al Restaurant, una
munió de gent fent cua per emportarse menjar preparat, i més endavant, a
la font, criatures amunt i avall, taules
plenes i gent per tot arreu.
Segueixo la pista, on no hi ha tant
batibull, però Déu n’hi do. Comença a
picar el sol d’aquest estrany novembre,
i em trec el paravent. Just abans

Text: Xavi Padró
d’arribar a la mina de Galena un grup
de pares i mares amb els seus fills
estant muntant un pessebre en un forat
de la paret de la pista, decorant-lo amb
garlandes, i a l’entrada de la mina veig
que hi ha cua de pares ajudant els fills a
accedir-hi. Com que veig que n’hi ha per
estona segueixo una mica més per la
pista. En tornar, només hi ha una
família a dalt. Mentrestant, guaito pel
forat que hi ha arran de terra, però és
totalment fosc. Havent marxat la
família m’enfilo a l’entrada superior.
S’hi puja per una roca bastant
erosionada i costa una mica. A dalt hi
ha un petit replà i l’entrada a la mina
està tancada per una porta de barrots

Entrada a la mina de Galena
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metàl·lics. Faig una foto i tiro cap avall.
El pessebre resta a la paret, però la gent
i les garlandes han desaparegut. Ara no
hi ha tanta gent, ni per la pista ni a la
font, i al restaurant no hi ha tanta cua.
Però quan arribo al Parc de Can Zam,
està ple de gent... la part del llac i les
taules plenes, la graderia de gespa amb
gent prenent el sol, l’amfiteatre ple
d’infants amb pilotes, bicicletes i
patinets, la pista de basquet i els
aparells de gimnàstica farcida de joves
jugant i fent exercici... I alguns polítics
deien que el parc de Can Zam sempre
estava buit! ...encara estaria més ple si
fos més ampli i frondós!

Foto: Ferran López

S

Salt de la Guineu
Text i foto: Xavi Padró

F

a un dia sense cap núvol, el cel és
ras i clar i surto de Vacarisses, al
Vallès Occidental. Corre un airet
fresc, i alguns cotxes aparcats estan
encara coberts de rosada.
Agafo el camí de l’Obac, una carretera
asfaltada que va cap a la urbanització dels
Caus, però jo, als pocs metres de camí em
trobo la masia de Can Generó, gran i
ostentosa, amb el seu rellotge de sol i el
portal rodó. Més endavant es passa per
uns horts ecològics, i a uns 150 m. a mà
esquerra trobarem una altra pista, ja de
terra; l’agafem i seguim uns pocs metres
fins deixar-la quan gira a l’esquerra, i

agafem un corriol que s’endinsa en el
bosc i puja a mà dreta cap al coll de la
Moreneta. La vegetació és abundant i
envaeix el camí, ple de reguerots, pedres,
còdols i arrels que sobresurten a
conseqüència de les tempestes de la
primavera. En vint minuts de pujada fent
giragonses arribem al coll, on hi ha una
petita imatge de la Moreneta de
Montserrat. Després agafem el camí de
l’esquerra, que planeja per sobre la vall,
on al fons es veu una part de la Serra de
l’Obac, amb el Castellsapera, la casa Nova
de l’Obac i el Queixal del Porc. Tot seguit
el camí gira a l’esquerra, i just abans que
-7-
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comenci a baixar, agafem un trencall
també a mà esquerra que porta dalt del
Cingle Gros. Als nostres peus queda el
poble de Vacarisses, a mà dreta la
muntanya de Montserrat, davant, la
plana on es veuen les casetes de les
diferents urbanitzacions de Vacarisses i
la Serra del Mimo (on darrera hi ha
l’Ermita de St. Salvador de les Espases),
i a mà esquerra el cingle per on hem
pujat. Girem cua pel mateix corriol, fins
retrobar la cruïlla d’abans i girem a
l’esquerra avall, carenant entre els arbres
per un camí pedregós i masegat per les
pluges fins arribar a un coll, on girem a
mà dreta per endinsar-nos en una
petita, frondosa i tancada vall, on hi
trobem alguns arbres tombats. En
alguns trams l’aigua ha transformat el
camí en un torrent o l’ha descarnat. Al
cap d’uns vint minuts -pocs metres
abans d’arribar a l’enrunada masia de
Cal Lleonard- agafem un corriol a
l’esquerra que segueix baixant; a trams
la vegetació tapa la llum del sol. En
arribar a baix travessem un rierol i en
pocs minuts fem cap a una pista forestal.
El paisatge s’obre, i girem a l’esquerra;
abans que la pista comenci a baixar
agafem un caminet a mà esquerra per
trobar el rierol que descendeix entre les
roques; el travessem, i a pocs metres
després d’uns arbustos ens trobem dalt
del Salt de la Guineu, d’uns deu metres
d’alçada, que espetega en un gorg dins
una petita vall de vegetació frondosa, de
pins i alzines, però a prop de Vacarisses.
L’esforç ha tingut el seu premi. Vaig cap
a una balconada a l’esquerra i faig unes
fotos del salt.
Si volguéssim anar al peu del salt d’aigua
hauríem de tornar enrere, anar a buscar
la pista i seguir avall fins a trobar un
caminet a l’esquerra que hi porta
directament. La tornada es pot fer pel
mateix camí, o si es vol, al primer coll
que trobem on es veu La Torrota a mà
esquerra i Montserrat davant, agafem el
camí que baixa, i en arribar a una pista
girem a l’esquerra i arribem al centre de
Vacarisses. En total són unes dues hores
i vint minuts i la distància de 6,7Km.
Dificultat mitjana/baixa.

C el obert

El Montseny en Perill
Recollida de signatures
Text: Ferran López

A

l butlletí 143 del CEP (vegeu pàg.
7), s’incloïa un article sobre la ILP
Montseny i la recollida de
signatures. El confinament a què ens va
portar la pandèmia del Covid19 va fer
necessària llur paralització. Recentment,
però, la Mesa del Parlament (en sessió del
24 de novembre), va acordar que: «atès
que hi concorren causes justificades,
concedeix una pròrroga extraordinària de
90 dies, que finirà el dia 30-06-2021.»
Dins d’aquest nou termini, els
organitzadors han de reunir les 50.000

signatures necessàries per poder portar la
ILP al Parlament. A Santa Coloma s’ha
reprès, doncs, la recollida de signatures
#ILPMontseny de forma individual i en
diverses entitats.
El CEP s’hi va adherir també, oferint la
seu per a la recollida de signatures. Cada
dimarts i dijous, de 18 a 20 h. som a la
vostra disposició amb el llibre de
signatures, així com per a qualsevol
informació addicional que preciseu.
Us convidem a passar-vos-hi (C/ Sant
Josep, 20) i estampar-hi la vostra!

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
Podeu trobar tota la informació a la pàgina
web https://ilp-montseny.cat/objectiu

Pessebres al Parc de la Serra de Marina
Text: Ferran López

Pessebre i tió prop de la mina de Galena

A

quest any passat, l’any de la
Pandèmia (com serà recordat
durant molts anys, de la mateixa
manera que recordem l’any de la
Nevada), ens ha aportat tot un seguit de
noves experiències, i sorprenentment
algunes de bon record; per a molts veïns
i veïnes de Santa Coloma ha estat l’any
que han descobert la nostra muntanya,
el Parc, les fonts del nostre entorn

Foto: María Morales

natural... Les limitacions de mobilitat per
causa del Covid-19, no han facilitat
agafar el cotxe per anar a la segona
residència o altres destinacions, i vés per
on, el Parc de la Serra de Marina ha estat
concorregut com mai.
Tant és així que, en arribar les festes
nadalenques, els camins de la Font de
l’Alzina, del Poblat Ibèric, Can Butinyà,
Sant Jeroni de la Murtra... s’han pres
-8-

com a llocs idonis per muntar-hi
pessebres, on grans i petits anònims, hi
han afegit detalls i figuretes. També
aprofitant soques d’arbres tombats, les
han decorat com a grans Tions. Aquests
artistes anònims han aconseguit fer
encara més agradable el gaudi del passeig
pel nostre entorn periurbà. Felicitats per
la iniciativa!

C el obert

Mirador de les Aus, dalt del Poblat Ibèric

Foto: Rosa Manaut

L’Ajuntament assumeix la vigilància i
custòdia del jaciment ibèric de Puig
Castellar tots els dies de la setmana.
Text: Albert Noguera

D

es del CEP reivindicàvem
des de fa molts anys que
l’administració
pública
assumís la custòdia, vigilància i
atenció al visitant del Poblat Ibèric,
a fi d’evitar-ne el deteriorament i
mantenir-hi una presència constant
per atendre al visitant. Durant més
de dues dècades, la presència del
vigilant la facilitava el propi CEP, que
rebia una petita aportació de
l’Ajuntament per pagar a la persona.
Ja fa uns anys es va aconseguir que
la contractació la realitzés
directament l’Ajuntament per la
vigilància de tots els dies laborables,
que actualment realitza en Pere
Sors. Ara, a partir d’aquest 2021 hi
haurà presència de vigilant durant
tots els caps de setmana, que també

assumirà l’Ajuntament. Aquesta fita
és important, ja que el jaciment és
visitat per centenars de persones els
caps de setmana i festius.
El CEP, des de fa dècades assumia la
vigilància tots els caps de setmana
mitjançant molts socis voluntaris,
que al llarg de l’any s’encadenaven
les guàrdies. Gràcies a aquesta
presència s’ha pogut informar al
visitant, comunicar desperfectes o
viure moltes situacions, com
foragitar buscadors de metalls,
trobar-se cavalls o motos per dins
del recinte, ciclistes circulant per
dins del jaciment, o gent saltant pels
murs dels habitacles... Ha estat una
tasca necessària i profitosa que ha
permès que el poblat ens arribi una
mica més sencer avui... per això
-9-

volem agrair la tasca de tots aquells
voluntaris i voluntàries que durant
anys han emprat el seu temps al bé
comú de realitzar les vigilàncies els
caps de setmana... sense oblidar els
d’anys passats, agraïm als que hi han
estat en el darrer any.... Albert
Bellido, Albert Noguera, Albert
Varela, Andreu Castro, Antonio
Enrique, Carme Saro, Climent
Prieto, David Buils, Ferran López,
Francesc Salvador, Jaume Colomer,
Javier Abad, Javier Porto, Joan
Castelltort, Joan Llagostera, Joan
Yuste, Loli Higueras, Manel Galgo,
Neus Fortuny, Núria Hoyo, Pedro
Sancho, Pep Palacio, Pere Sors, Rafel
Trias, Ramon Jordan, Rosa Gisbert,
Roser Valls, Teresa Noya i Xavier
Padró.

C ultura

Text: Jordi Valls Pozo

28ª Vetllada nadalenca cel CEP
El noi de la mare

Participants a la vetllada nadalenca

A

ls voltants de Nadal, com cada
any, el CEP organitza la ja
tradicional Vetllada Nadalenca,
una proposta que al voltant de la tradició
suma, més enllà de l'entitat, els agents
literaris d'un poble, Santa Coloma de
Gramenet.
Algú dirà: “Poble no, ciutat!” Però, què és
la ciutat sinó una feixuga acumulació de
blocs de pisos que es confon amb els blocs
de pisos de les ciutats veïnes. La definició
de ciutat, per nosaltres, és roba baldera i
uniformada per una estadística grisa i
deshumanitzada, per tant, la roba de
poble ens representa més. No poble vell,
car el poble és ben viu i jove, i hi som tots.
I el CEP ofereix aixopluc i caliu a la
totalitat dels colomencs.
Malgrat la pandèmia del Covid, la
tossuderia de la secció cultural del CEP de
la mà de la Isabel Ibáñez, ha fet els
possibles perquè ens trobéssim
clandestinament al local del carrer de
Sant Josep. Amb disciplinada recepció,
en Josep Pitarque i en Rafel Trias
organitzaven els torns de gravació de les
lectures a la sala d'actes.
Per
problemes
d’aforament
i

Foto: Josep Pitarque

d'acoblament de sons, els participants
havíem d'esperar al carrer que ens
avisessin. Estimulats per les olors
temptadores de la veïna Rostisseria
Katia, amb màscara i també un xic
excitats pel retrobament amb els amics,
aixecàvem un pèl massa el volum de les
veus, que havíem de corregir per no
interrompre les gravacions que es feien a
la sala.
La decoració de l'espai estava endreçat
amb tota mena de detalls simbòlics,
l'escut del CEP i el bordó, la seva
ensenya... la bandera catalana plegada, a
un costat el micròfon i a l'altre costat,
conservant una certa simetria, una taula
amb elements que convidaven a la
celebració de Nadal: un test glamurós de
fulles verdes i vermelles, unes figuretes
de pessebre senzilles però ben disposades
sobre una escenografia de mocador verd
en forma d'estel, i un tió humanitzat i
reconeixible per al públic infantil.
I com no pot ser d'altra manera, al carrer
de Sant Josep, després de la introducció
d'Isabel Ibáñez, es van llegir fragments
del popular “El poema de Nadal” de Josep
Maria de Sagarra, escriptor que sempre
- 11 -

va recordar amb tendresa la seva
experiència vital a la Torre Balldovina. I
els rapsodes: en Joan Llagostera, la Roser
Bou, que a partir del cant IV de “El poema
de Nadal” va fer una tendra versió de la
cançó popular “El noi de la mare”, la
Carme Saro i la Pepita P. Valls.
Llavors els poemes d'autor (ens van fer
entrar d'un en un, discretament) amb el
deliciós poema de Mercè Prat, que en un
moment donat també va cantar i els que
van continuar amb altres lectures com la
de Jordi Valls, la de Ferran Saro, la de
Rodolfo del Hoyo.
I la Pilar Manzanares, en representació
de l'Orfeó Tanit, ens va oferir un
gratificant fragment del “Glòria” de
Vivaldi, que sens dubte deixa embadalit
al públic, fins i tot aquell més fred i
descregut. La cloenda va venir de la mà
del president del CEP, Albert Noguera,
fent les explicacions i agraïments
pertinents.
Ni la pandèmia ha pogut amb l'energia
del Nadal. Moltes gràcies CEP per
mantenir el caliu del poble a Santa
Coloma de Gramenet.

C ol·lectiu ciutadà

Text: Ferran López

Reunió del “Grup de treball
del Poblat ibèric Puig Castellar”

U

n cop més, el passat 9 de
novembre es va celebrar una
reunió telemàtica del Grup
de Treball del Poblat. Hi van
participar les regidories de Cultura i
Medi Ambient de l’Ajuntament, així
com representacions del Museu Torre
Balldovina, del Parc de la Serra de
Marina i del Centre Excursionista
Puigcastellar, representat aquest
últim per Albert Noguera, president,
Ramon Jordán, tresorer, i Albert
Bellido, del Col·lectiu Ciutadà.
En aquesta ocasió es van abordar
temes tant importants com els
treballs d’excavació i consolidació dels
murs de la vessant sud del Poblat,
cercar solucions per a la neteja de
vegetació invasiva, millores en el camí
de ronda de l’interior del jaciment...
així com altres temes reiteradament
sol·licitats pel nostre Centre, com la
contractació de vigilància en festius,
el Centre de Recepció de Visitants,
delimitació d’itineraris de visita,
programació d’obres de rehabilitació,
reparacions i manteniment d’obra
realitzada...
Pel que fa als murs rehabilitats, s’hi
han fet drenatges per l’aigua i s’estan
traient manualment el lliris i les seves
arrels, perquè esquerden els murs. La
regidoria de Medi Ambient està
estudiant la manera d’eradicar-los,
perquè és difícil eliminar-los sense
utilitzar tractaments amb herbicides.
La inversió total d’aquesta campanya
d’excavació,
consolidació
i
desbrossada, ha estat de 50.000 €, i
les obres han durat sis setmanes,
acabant el passat 12 de novembre.
Per part del Museu es va fer un repàs
de totes les feines d’aquesta

Els murs de la vessant sud, ara consolidats

campanya.
S’aprecia la gran
rehabilitació del mur de defensa de
l’entrada i de tot el perímetre del
vessant Sud. També s’ha recuperat el
mur de la zona sud-oest, “l’Àgora” i la
seva base, i s’ha repassat una part
dels murs d’anteriors campanyes,
fets malbé. La representació del
Museu reitera la demanda de fer un
estudi per poder obrir un camí

Treballs de restauració dels murs
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Foto:Albert Bellido

d’accés al Poblat a vehicles de treball,
tant per les excavacions com per les
rehabilitacions. Caldria fer un estudi
topogràfic, que la representant del
Parc veu difícil tècnicament i legal.
Pel que fa a Medi Ambient, ens
congratulem per les feines de
manteniment realitzades durant
l’any passat al Poblat i llurs accessos.
S’ha repassat i pintat el Mirador del

Foto:Albert Bellido

C ol·lectiu ciutadà
Planell de les Alzines i el de les Aus,
s’han millorat escales i camí d’accés al
poblat, s’ha allargat la barana
d’entrada al Poblat, que dona més
seguretat i alhora es un nou mirador
sobre la ciutat... L’Ajuntament també
ha fet repassar el Planell de les
Alzines, eliminant els reguerots
causats per les pluges amb un
anivellat uniforme del sòl i respectant
els escocells de retenció d’aigües pels
arbres.
En aquest punt es va constatar que l’
orientació del desguàs del costat de
l’entrada d’accés al Poblat està mal
resolt, i al no evacuar l’aigua
correctament, malmet i erosiona el
Planell de les Alzines, i per tant caldrà
reorientar-lo.
Des del CEP recordàrem que la tanca
metàl·lica del darrera del Poblat
(costat sud-est), està trencada, per on
hi entren molts ciclistes. Es prengué
el compromís de reparar-la i col·locarhi un rètol indicant l’entrada
principal.
* El CEP va insistir un cop més en la
necessitat de vigilància ampliada del
Poblat als festius i caps de setmana,
ja que són els dies de més afluència de
visitants, que ara ja es poden comptar
per centenars (alguns d’ells corredors
i ciclistes que malmeten el jaciment al
no ser prou conscients del valor de la
zona arqueològica). L’Ajuntament es
comprometé a fer un estudi per
solucionar el tema.
Finalment, es va tractar de la
possibilitat que els vigilants
arrenquin les males herbes dels
habitacles restaurats, que reposin les
pedres caigudes dels murs i que en la
mida de les seves possibilitats
mantinguin la paperera en bones
condicions d’us, ja que, donada la
gran afluència de visitants, s’omple
diàriament i la brossa s’escampa
arreu. L’Ajuntament ha reforçat els

Restauració de la muralla d’entrada al poblat

torns de buidatge que ja fa el Parc, ja
que a molts visitants encara els
manca la consciència cívica de “les
deixalles cap a casa”.

Alguns trams de la barana, desapareguts
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Foto: Albert Bellido

*NOTA DE LA REDACCIÓ: En el
moment d’enviar el butlletí a
l’impremta, ens arriba la bona notícia,
encara per confirmar oficialment, que
s’ha contractat un vigilant per als caps
de setmana.

Foto: A. Bellido

G rup infantil

Un nou curs comença
i amb ell una nova etapa

U

na era de canvis,
adaptació
i
transformació
constants. I és que aquest
any ens toca conviure amb
“EL MONSTRE”. Però com
que som un esplai ben
inclusiu, li donarem la
benvinguda
i
ho
gestionarem com podrem!
Així doncs, hem començat
retrobant-nos en un espai
obert, a Santa Coloma.
La nostra primera
“sortida” la fem al parc
de Can Zam. Allà
descobrim quins seran
els monitors de cada
colla i aprofitem la calor que ens queda
de l’estiu per
passar un matí al
sol.
I de sobte, arriba
el desglaç!!! El
gran iceberg que
és el GICEP s’ha de
dividir en petits
blocs de gel per
poder continuar
fent sortides i
trobant-nos
tots
plegats. Així doncs,
la següent sortida
que vam fer va ser
pels voltants del parc
de la Bastida, el
dissabte 17 d’octubre.
Cada colla va aprofitar
un espai diferent per
dur a terme diverses
activitats i dinàmiques.
Alguna colla va aprofitar
per
preparar
la
Dinàmiques

bre 2020

astida, octu

arc de la B
i tallers al P
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castanyada, però de sobte, el
Monstre es va tornar a
despertar i ens vam haver de
quedar més quiets que
jugant al pica-paret.
El 19 de desembre, per
acabar l’any 2020, vam
aconseguir pujar al Poblat
Ibèric, al “pseudoesmorzar”
ibèric que ens vam
autoorganitzar!... tot i els
entrebancs que hem anat
tenint, no ens volíem
perdre aquesta bonica
tradició de l’última
excursió de l’any. Així
doncs, cada colla va
pujar per un camí
diferent, fins arribar al
Planell de les Alzines,
on vam esmorzar i
vam poder gaudir
dels indrets de la
bonica Serra de
Marina.

Tot i aquest enrenou, volem desitjar-vos unes
bones festes, molta salut i muntanya per totes
vosaltres! I per acabar, us deixem aquest poema
anònim, que ens evoca alguns indrets de casa
nostra, tot recordant la importància de les
petites coses que ens envolten...
“Voldria, com fulla d’arbre,
ser lliure mentre caic.
Sentir el corrent de vida naïf,
per les tiges, sang.
Voldria, ni més ni menys,
volar com l’oreneta.
Acariciar la rosada,
sentir l’ànima neta.
Podria banyar-me en aigua
de la font de Sant Roc,
i amb cada gota freda
Sense tenir por del dol,
pagar a Caront la bestreta.
Però som qui som i conjurem
destí;
sense saber-ne pas gaire.
Ans conjuguem camí diví,
amb les bruixes i els
bruixots,
de la nostra serralada i
Sortida al Poblat Ibèric,
mare.”
desembre 2020

El GICEP a

l Parc de C

an Zam
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C iutat

Text: Albert Noguera - Foto: Pepi Valls

Descobertes dues sitges
subterrànies a Can Zam

L

a família Blanchart de la masia
de can Zam, ens va voler fer
partícips de la darrera troballa a
la masia. Es tracta de dues sitges
subterrànies aparegudes el passat mes
de setembre al subsòl del vestíbul del
mas. Fa uns anys ja en van descobrir
una, que es pot contemplar a través
d’un vidre al terra. El fet que una part
de rajoles de terrissa del paviment
fossin d’un altre color, va donar la pista
per fer la recerca. Poc a poc, l’Amadou
va llevar les rajoles i una capa de terra
premsada, fins trobar les sitges buides
i netes, sense cap mostra de gra; a dins
només hi havia un petit llum d’oli de
ferro.
Les sitges, pel fet de ser subterrànies,
resisteixen millor els efectes de l’erosió
que els pallers o magatzems, i alhora
mantenen una humitat més baixa. A
Santa coloma s’han trobat diverses
sitges d’època ibèrica i romana, i també
medievals. Les de can Zam, a falta d’un
estudi més rigorós, sembla que es
podrien lligar a algun moment de l’ús
agrícola de la pròpia masia,
documentada des del 1641, en què era
coneguda com a Mas Calbó. En tot cas,
en els 100 anys que hi resideix l’actual
família, no en tenien coneixement.
Aquests magatzems subterranis, de 3
metres i mig de fondària, són de forma
cònica (com de gerra) on la part més
ampla tindria uns 2 metres de
diàmetre. Haurien servit per
emmagatzemar els productes de la
collita, bàsicament cereals com ordi,
blat, sègol, civada, mill, etc... En indrets
amb gran producció de lleguminoses
(faves, pèsols, llenties,...) també
s’empraven aquests dipòsits, però
sembla que no és el cas de can Zam,

donades les enormes proporcions de
les sitges... Dels dos dipòsits, un està
excavat en terra argilosa, sorrenca i
granítica, i el segon en terreny granític
i recobert parcialment amb rajoles de
fang. Generalment, per guardar el
cereal es posava una capa de palla a les
parets; el bocatge o obertura és rodona
per
permetre
el
tancament
impermeable, per conservar la
sequedat, i també per evitar la
presència d’insectes i bacteris que
poguessin malmetre la collita.
Agraïm a la família de can Zam la cura
que en tenen, i que demostren amb la
conservació de la masia i tots els

Sitges al terra del vestíbul
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Una de les sitges, enrajolada

elements que ens traslladen al passat
rural de la ciutat. En el moment que
sigui possible organitzarem una visita
per conèixer la masia i aquesta nova
descoberta.

Foto: Rosa Blanchart

V ida del Centre

Any d’aniversari

L

a junta actual del CEP portava
mesos preparant per a l’any
2021 els actes del 75è
aniversari de la fundació de l’Entitat.
Malauradament, amb l’arribada del
Covid-19 tota la dinàmica per
l’organització de les activitats de les
diferents seccions ha gairebé
desaparegut; tot i així no en quedem
totalment al marge... treballem amb
il·lusió, per tal que dintre del primer
semestre de l’any que iniciem es
puguin portar a terme alguns actes
commemoratius.
Des del primer president, Joaquim
Varela, fins l’actual, Albert Noguera,
han estat vuit els presidents al

capdavant de la nostra entitat.
Podríem, doncs, escriure una llarga
història dels fets i la incidència del
Centre en el recorregut del nostre
poble primer i després ciutat; però
avui volem destacar la història del
Centre, des d’aquella primera seu,
una antiga vivenda en règim de
lloguer, amb un menjador que
disposava de llar de foc, on es reunien
els socis per programar les activitats,
tant les excursionistes com les
d’àmbit cultural... passant després a
tenir el local en propietat, amb les
obres justes per gaudir d’espais de
reunions, trobades, exposicions... i
fins avui, amb una administració al

Text: Ramon Jordan

voltant dels set-cents socis.
Cal destacar que dintre dels propers
actes per al 2021 esperem poder
convocar -si les restriccions pel
Covid-19 ens ho permeten- una
assemblea
extraordinària
per
nomenar un nou president amb la
seva junta gestora, donat que l’actual
company Albert finalitza el seu
mandat, segons estableixen els
estatuts. Per aquest motiu cal anar
pensant en un futur president que
prepari la nova Junta, i per això
proposem que tots aquells socis i
sòcies interessades per ser al
capdavant del nostre estimat Centre
es vagin oferint des d’ara.

1946 - 1951

1951 - 1967

1967 - 1972

1972 - 1989

1989 - 1998

1998 - 2006

2006 - 2012

2012 -2021

Albert Noguera, l’actual President
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V ida del Centre

Nota de la Junta Directiva

A

quest darrer dissabte 30 de gener
de 2021, estava prevista una
convocatòria
d’Assemblea
General extraordinària de socis i sòcies,
en què, entre d’altres punts, s’havia
d’elegir una nova junta directiva de
l’entitat, en complir-se els 6 anys des de
les darreres eleccions.
A causa de la situació de pandèmia que
estem patint no serà possible realitzar
aquesta Assemblea, i la convocarem en el
moment que les autoritats sanitàries ho
permetin. Mentrestant, la Junta actual

continuarà exercint el seu càrrec “en
funcions” per motius extraordinaris.
També us informem que l’actual
president, Albert Noguera, no es
presentarà a la reelecció, ja que ha
esgotat les dues legislatures que marca la
legislació vigent. Animem, doncs, a
aquells socis i sòcies que es vulguin
involucrar en la vida i l’engranatge del
CEP per que s’animin a presentar-se a la
presidència o com a membres de la
Junta. Entre tots, farem una entitat més
forta.

Taller de Tai-Txi itinerant
Text: Isabel ibáñez

D

esprés de l'estiu i de patir un
llarg confinament, el taller de
Tai-txí -que feia tants anys que
amb més o menys gent funcionava amb
il·lusió al CEP-, no podia recuperar les
classes al local de sempre, donades les
limitacions d’aforament a què ens obliga
actualment la pandèmia de COVID·19.
Seguint les mesures de seguretat i
valorant que encara feia bon temps i es
podien fer activitats esportives a l’aire
lliure, vàrem pensar de fer els exercicis al
Parc de Can Zam. Va ser tot un èxit.
Després, per proximitat, vam optar pel
Parc d'Europa, també exitosament.
Havíem recuperat les nostres enyorades

Tai-Txí al Parc Europa

classes amb el Xavi! Ha estat una
experiència sorprenentment gratificant,
tant a nivell personal com de grup. No té
preu fer exercicis envoltats d’arbres i de
la natura que tenim a l'abast.
En arribar el fred i el mal temps propis de
la tardor, hem aprofitat una nova opció,
tal com obliga el protocol de seguretat: un
petit grup hem traslladat el taller a un
ampli espai de l'entitat La Colmena, a la
qual estem molt agraïts per la seva
generositat.
Aquest procés itinerant ha fet possible
recuperar les classes, i el que és més
important, part de la nostra salut física i
mental. Us ho recomano.

Foto: Carmeta Ots
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Comencem l’any
2021 amb bones
perspectives!

Q

uan estem a punt d’enviar
a impremta aquest butlletí,
hem rebut la notícia que
les paperetes de la Grossa de Cap
d’any del CEP han estat premiades
amb un total de 8,50 € cadascuna.
Aquest premi es desglossa en 7,50 €
per les 3 darreres xifres del 2n premi,
acabat en 688, més 1 € pel retorn del
1er premi, acabat en 8.
Un petit premi, doncs, que
representa una gran notícia per
l’economia del nostre Centre, sempre
tan justeta. Quan llegiu el butlletí, ja
podreu passar per la secretaria del
CEP, al carrer Sant Josep núm. 20, de
dilluns a dijous de 18 a 20 h. per tal
de cobrar les vostres participacions.
No cal dir que es rebran amb els
braços oberts aquelles donacions que
vulgueu fer al CEP.

O bituari

Text: Ramon Jordan

Juli Carulla i Tella
E

n Juli Carulla ens va deixar el passat
novembre als 84 anys a
conseqüència d’una malaltia. A la
darrera assemblea del CEP va rebre la
medalla d’or pels seus 50 anys continuats de
soci del Centre. Fins els darrers moments,
va ser un treballador incansable i generós
com a agent d’assegurances.
Li va tocar viure situacions familiars molt
difícils, com la mort del seu germà Llibert,
també soci de la nostra entitat i creador del
conegut sender de gran recorregut GR92
que, com sabeu, passa per la nostra
muntanya, i del qual en som mantenidors
d’un llarg tram. Anys després, també les
seguides morts de la seva esposa
Montserrat i de la seva filla Ester.
Darrerament gaudia de la companyia dels
seus tres fills Jordi, Xavier i Juli i, de una
manera molt especial, dels seus set nets.
La seva contribució al Centre no ha estat
sols pel pagament de la quota anual després
de tants anys, sinó també per les generoses
aportacions, anunciant la seva activitat

empresarial al butlletí del CEP, als
programes de l’Aplec de la Sardana, i
sufragant la impressió de les participacions
de loteria durant moltíssims anys.
Després de tants anys treballant amb ell,
encara em resta a la memòria quan de
petits, ell, amb nou anys més que jo,
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m’empenyia amb el meu autopatí per
l’avinguda d’Anselm de Riu, que amb el
terra de sorra passava a ser una riera els
dies de pluja.
Tots els qui el coneixíem, i la junta del
Centre en particular, acompanyem en el
sentiment a tots el seus familiars. D.E.P.

O rfeó Tanit

Text: Paqui Castro

Nadales a la Plaça

L’Orfeó amb el director, Angel Villagrasa

Foto: Paula Manzano
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E

l diumenge 20 de desembre,
l’Orfeó Tanit va fer una
trobada de germanor a la
Plaça de la Vila, per poder veure’ns,
desitjar-nos bones festes i acabar
l’any com més ens agrada, cantant.
Sempre mantenint les distàncies de
seguretat i amb les mascaretes
posades, vam aprofitar l’ocasió per
cantar unes nadales, sorprenent així
a les persones que eren a la Plaça. Va
ser una trobada entranyable, que ens
va demostrar una vegada més que,
tot i els entrebancs d’aquest any, ens
segueix fent molta il·lusió cantar i
compartir les nostres veus amb la
nostra ciutadania.
BON ANY PER A TOTHOM!

O rfeó Tanit

El cant coral no s’atura!

Fragment del “Glòria” gravat per a la vetllada Nadalenca d’enguany del CEP

L

A

darrer any ha estat marcada per

reprendre els assajos a l'Escola de Música,

les restriccions que s'han aplicat

però de sobte, la limitació de mobilitat

per contenir la pandèmia, tal com ha

nocturna (entre les deu de la nit i les sis

passat amb tot el moviment coral arreu.

del matí), va fer que no poguéssim

El mes de setembre vam començar els

continuar-los, ja que l'Orfeó té reservada

assajos, en primer lloc al local que En

la sala d’assaig els dimecres a partir de

Comú

i

dos quarts de deu de la nit. Això es va

posteriorment al Foc Nou, el local que

sumar a les limitacions d’aforament que

ens va oferir el rector de l’església major,

ja

més ampli que l’anterior. Vàrem haver de

l’administració, que eren d’un màxim de

buscar llocs d’assaig alternatius per que a

17 cantaires a la sala. Des d'aleshores no

l'Escola Municipal de Música de Can Roig

hem tingut activitat coral, i no podrem

i Torres, el nostre lloc habitual d'assaig,

fer els concerts previstos almenys a curt

Glòria de Vivaldi que vam cantar l'any

encara no era possible anar-hi. Tot i així

i mitjà termini.

passat a l'església de Sant Pere de les

vam començar el curs molt motivats i

La participació a la Vetllada Nadalenca

Puel·les de Barcelona.

esperançats.

del CEP ha estat aquest cop diferent, ja

L’any 2020 ha estat el 25è aniversari de

Teníem previst el concert d'hivern a finals

que no es va poder fer presencialment,

l'Orfeó Tanit, i tenim l'esperança de

de l’any passat o començament de

però l’Orfeó hi va col·laborar en el vídeo

poder-ho celebrar com es mereix amb els

l’actual, així com un concert a Barcelona

que es va fer per felicitar les festes als

nostres amics i seguidors, en el marc

amb la coral Madrigalistes el gener de

socis del CEP. Al vídeo surt una part d'un

d’un concert dins d’aquest any 2021.

2021.

concert nostre, amb un fragment del

Esperem que pugui ser així i ben aviat!

ens

va

deixar,

teníem,

d'octubre

vam

Fotos: Gramenet TV

'activitat de l'Orfeó Tanit aquest

Podem

principis

Text: Pilar Manzanares

implementades

- 21 -

poder

per

Pilar Manzanares, presidenta de
l’Orfeó desitjant un bon any 2021

S

ardanes

Text: Joan Llagostera

Concert de 66è Aplec, amb els Gegants Joves

Foto: Joan Yuste

Amb les sardanes,
contra el Covid

N

o tots els propòsits que teníem a
l’estiu s’han pogut dur a terme; així,
han quedat en bones intencions les
audicions de l’onze de setembre i del
Correllengua, en canvi sí que, en dates
ajornades i amb totes les mesures de
seguretat, ens hem pogut trobar al Teatre
Sagarra per celebrar els concerts substitutius
de la Festa Major d’Estiu i del 66è Aplec. Des
d’aquí agraïm a l’Ajuntament i al propi Teatre
la col·laboració que hem rebut i que ens han
facilitat aquests actes.
El desitjat retrobament va ser el 18 d’octubre,
que amb la cobla Ciutat de Terrassa vam
homenatjar la memòria de Josep Vicens i Juli,
“l’avi Xaxo”. La joia dels nombrosos assistents
es va veure enterbolida per l’emocionat record
als qui ja no ens podran acompanyar mai més
pels estralls de la pandèmia. El repertori, amb
obres de grans autors clàssics de la sardana,
dels fills de l’avi Xaxo i d’ell mateix, va ser
divers i ben rebut per tots i totes.
La recaptació per taquilla inversa i lliure va ser
generosa, i es va entregar al Centre Obert

Els Gegants i els Capgrossos vells a la portada del programa del 66è Aplec
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Rialles de Santa Coloma, un servei
socioeducatiu de caràcter preventiu
per a infants, joves i famílies en
situació de vulnerabilitat. En mostra
de gratitud ens han lliurat una
fotografia emmarcada evocadora de
la seva valuosa tasca.
L’altre esperat concert, el de l’Aplec,
tingué lloc el 28 de novembre i, com
ja sabreu, es va dedicar a la Colla de
Gegants i Capgrossos de Santa
Coloma, que fa 60 anys es van
presentar al llavors poble, avui ciutat.
Coneguts com a “Gegants vells”, amb
els noms de Coloma i Silvestre, es
troben en procés de restauració i
confinats, i per tant no van poder ser
al lloc que es mereixien a l’escenari;
els van representar dignament els
“Gegants Joves” Margarida i Genís,
mentre que al vestíbul del teatre els
capgrossos rebien els amics i
amigues, que anaven entrant a la sala
en gran nombre. Tot plegat feia
realment goig, i la taquilla voluntària
va ser esplèndida.
En les circumstàncies en què ens
trobem, però contents per gaudir
d’aquesta oportunitat, la Mercè Prat
va presentar l’acte amb la gràcia amb
que ho sap fer, i les cobles Sabadell i
Bisbal Jove van interpretar el
programa, en el qual es va tenir un

especial record pel Restaurant ca
n’Armengol, amb la sardana “En
recordança a l’amic”, perquè el
restaurant ens acollia cada any en el
tradicional dinar-ball de la nostra
entitat.
Al teló de fons de l’escenari s’anaven
projectant els logos dels anunciants
que ens permeten editar el llibretprograma, i a l’intermedi es procedí al
sorteig dels magnífics obsequis que
els establiments col·laboradors
oferixen any rere any, i que tant
aprecia tothom (més, és clar, aquells
i aquelles que se’n veuen afavorits). A
la web del CEP podeu trobar el vídeo
realitzat desinteressadament per en
Josep Pitarque, que en deixa
constància per a la història.
En acabar, hi hagué un llarg
aplaudiment demanat per la Mercè
Prat, per a la Isabel Ibáñez, que amb
la seva il·lusió i tenacitat,
encomanades a la resta, ha fet
possible portar endavant aquest i
altres projectes que esperem poder
anar realitzant, tot i que no hem
pogut acabar el 2020 amb l’audició de
la Cobla Contemporània a la plaça, el
dia de Santa Coloma i darrer de l’any.
Així, si el Covid no ho espatlla, el 7 de
febrer tindrem amb aquesta cobla el
Concert d’Hivern.

Concert de l’Avi Xaxo amb la Cobla Ciutat de Terrassa

S

ardanes

L’agraïment de “Rialles”

Foto: Arxiu

Finalment fem referència a
l’Assemblea extraordinària i virtual
del Patronat pro Aplec, que es va
celebrar per demanar als socis la
conformitat al canvi de nom de
l’entitat pel d’Associació pro Aplec
de Santa Coloma, el qual va ser
aprovat per la total majoria dels 45
vots rebuts en les condicions
establertes. També es va aprovar,
amb la totalitat dels vots emesos
l’acceptació d’en Ramon Jordan i
Giménez com a nou president de
l’entitat, en substitució de l’Asensi
Hernàndez, un cop esgotat el seu
reglamentari període en el càrrec. El
nostre reconeixement al president
sortint i la cordial benvinguda a
l’entrant.

Foto: Joan Llagostera
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A ula

Aula d’extensió universitària
de Santa Coloma de Gramenet
Carta nadalenca a socis i simpatitzants, Desembre de 2020
Estimats /Estimades:
n primer lloc desitjar que tant
vosaltres com les vostres
persones estimades estigueu
bé de salut i d’ànims.
La nostra Aula vol ser un lloc de
trobada de persones grans que
desitgem un envelliment actiu i
saludable, amb la proposta d’un
ventall d’activitats que fomentin
l’aprenentatge permanent i les
relacions socials, i de convivència
entre els membres de l’Aula. La
pandèmia ha trencat aquest marc
relacional i ens ha portat por,
ansietat, incertesa, solitud…. Ens ha
canviat la vida diària.
El mes de juny, finalitzat l’estat
d’alarma i el confinament més dur,
vam creure que hi havia motius per
l’optimisme i, en conseqüència, la
Directiva va programar l’inici del curs
2020/2021 amb relativa normalitat i
respectant, en tot cas, la normativa
sanitària (mascaretes, distàncies,
etc.)
Tot i les ganes de començar-lo, no va
poder ser. L’evolució de la pandèmia i
l’elevat nombre de contagis ho feia
inviable. No podem oblidar que som
un col·lectiu de risc i la nostra
prioritat ha de ser la protecció de la
salut i la vida.
Ara per ara, continuen tancades la
sala d’actes del Museu Torre
Balldovina i els espais de reunions
àmplies del Centre Excursionista, al
carrer Sant Josep, 20.
Estem en contacte i representats a
AFOPA (Agrupació d’Aules de
Formació Permanent), organització
que coordina totes les Aules de
Catalunya. La paralització d’activitats
és generalitzada.

E

Aprofitem també aquesta carta per
informar que el saldo actual de l’Aula
és de 10,653,38 € i per tant, hem
decidit que aquest curs 2020/2021 no
es cobrarà la quota anual, amb
independència que en algun moment
es puguin o no reiniciar les activitats.
Tots tenim moltes ganes de trobarnos, però ara és el moment de cuidarnos. S’està fent molt llarg, però no
perdem l’esperança que, en funció de
l’evolució de la pandèmia i de la
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campanya de vacunació, aviat
puguem tornar a la vida normal i a les
activitats que tant ens agraden.
Us desitjo Bones Festes de Nadal i un
feliç Any 2021, bona salut per a
tothom I que tornin les abraçades el
2021. Ja vindran més Nadals, més
festes i més entranyables àpats
familiars. El més important és que
quan arribi hi siguem tots.
Angel Azpiroz
President

F auna i flora

Colom roquer
Cast: Paloma bravía
Cient: Columbalivia domestica
Text: ANC

O

cell de la família dels
colúmbids, d’uns 33 cm de
llarg. És de color gris amb
dues bandes negres a les ales. El cap és
gris fosc amb tonalitats verdoses i
liloses al coll; la cua també és fosca. El
bec és fosc amb una franja blanca, i les
potes són vermelloses.
El mascle festeja la femella seguint-la
i inflant el pit, a la vegada que parrupa
(el so típic que emeten els coloms).
Construeix el niu en forats, de les
roques o de les cases. La femella pon
2 ous blancs, que tant ella com el
mascle incuben durant dues setmanes
i mitja. Les cries són capaces de volar
al cap de cinc setmanes. Pot fer dues o
tres postes l’any, durant la primavera
i l’estiu.
El seu hàbitat natural, quan viu en

estat salvatge, és a prop de penyasegats rocosos. Amb els anys, el
colom roquer s’ha convertit en colom
domèstic, i abunda en pobles grans i
ciutats, on acostuma a volar amb
rapidesa, formant grups de diversos
individus.
Donada
la
seva
adaptabilitat, els coloms de les
ciutats es reprodueixen amb molta
facilitat i provoquen grans problemes
per la concentració dels seus
excrements corrosius, que provoquen
danys en els edificis i problemes de

salubritat. La manca de predadors
naturals fa que les colònies de coloms
s’hagin de regular per evitar-ne la
superpoblació.
El colom suscita en la gent actituds
contraposades, ja que hi ha qui el
considera un animal perjudicial, fins
anomenar-lo “rata alada”, i d’altres
que l’eleven al símbol de la pau i
n’estimen la seva bellesa i capacitat
per domesticar-lo, sent a Catalunya
una afició, agrupada en clubs o
societats columbòfiles.

Continuem parlant d’algues:

Agar-agar

C

ultures de tot el món han
incorporat les algues a la seva
alimentació des de temps
immemorials: ho han fet els països del
nord, els romans, els gal·lesos... fins i tot
n’hi ha una llarga tradició a Galícia i a la
costa mediterrània. Però els qui han
potenciat al màxim l’ús d’aquests vegetals
marins han estat els orientals, en especial
els japonesos, que han observat que el
consum regular d’algues millorava la
complexió, els cabells, la pell i les ungles.

Text: Pepi Valls

I no només això: un estudi realitzat al
Japó demostra que la gent que en
consumeix viu més temps i de forma més
saludable. Es el moment, doncs, de
perdre la por i comencem a menjar-ne,
tastant algues de sabor suau com l’agaragar, una gelatina que pràcticament no
té gust.
Propietats nutricionals:
L’agar-agar és un polisacàrid que conté un
95% de fibra. Com totes les algues és
molt nutritiu i ens assegura una ingesta
adequada de minerals, oligoelements,
micronutrients essencials per el nostre
organisme, que desapareixen dels
aliments que consumim durant el procés
de refinació. Proporciona calci, magnesi,
potassi, sodi, ferro, fòsfor i iode, entre
altres minerals.
Efectes sobre l’organisme:
Com que conté gran quantitat de fibra,
potencia la digestió i ajuda l’estómac i
l’intestí a eliminar residus, i per aquesta
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raó pot contribuir a regular
l’estrenyiment. També ajuda a combatre
el colesterol i regula els nivells de sucre.
Si necessiteu aprimar-vos, us ajudarà a
menjar menys, ja que es molt saciant.
Com es cuina:
El podeu trobar en pols, amb flocs i en
fils. A la cuina es fa servir per les seves
propietats espessidores, estabilitzants i
gelificants. És molt popular a la
gastronomia per què no afegeix color,
olor ni sabor als aliments i per què
gelifica deu vegades més ràpid que la
gelatina d’origen animal, ja que
absorbeix fins a 300 vegades els seu pes.
Personalment l’utilitzo per donar
consistència a flams, cremes i altres
postres.
Si el voleu posar a les amanides és millor
utilitzar el format de fils, posant-los en
remull uns deu minuts, fins que queden
flexibles.

m irador

Agustina Rico

Can Zam i la nova
normalitat

hipoteques. Algú s’imagina una part
del Parc de la Ciutadella tancat i en
desús amb l’excepció de tres o quatre
dies a l’any?

Els bons propòsits han florit amb la
pandèmia. I les ciutats d’arreu del
món s’han apressat a anunciar el
desig de transformar l’espai urbà en
un hàbitat cada cop menys sorollós i
menys contaminat. Londres i Berlín,
considerades les grans urbs més
verdes del món, amb quilòmetres de
parcs
que
fan
desaparèixer
literalment la ciutat, són vistes com a
models. A París, l’alcaldessa ha
anunciat que es plantaran quatre
boscos dins l’entramat urbà i es faran
nuclis frondosos en espais que ho
permetin, inclosos patis d’escola. A
Barcelona s’anuncia que es volen
guanyar 130 hectàrees bio. I
mentrestant, a Can Zam, ja entrat el
2021, encara no es tenen notícies de
quan desapareixeran les tanques i què
es farà exactament amb les tres
hectàrees ermes. Dos acords
municipals signats amb alcaldes
anteriors (Manuela de Madre i
Bartomeu Muñoz) ja destinaven
aquest espai a ser el cor verd frondós
del parc, l’autèntic pulmó de la zona.
El primer acord és dels anys 90 i ja
han passat 15 anys des del segon.

Can Zam és l’únic parc gran de Santa
Coloma, entès en el sentit clàssic de
parc urbà. És un nexe verd entre el riu
i la muntanya, i alhora és un espai
d’ús d’abast metropolità entre zones
densament poblades. Per molt bé que
evolucionin les perspectives per
deixar la Covid-19 enrere, encara n’hi
ha per estona. Més que mai s’ha fet
palesa la necessitat de trobar grans
zones verdes properes a les zones
habitades on el lleure, el joc, la
trobada i l’esport es puguin fer amb
seguretat, i que estiguin prou a l’abast
de la majoria de la població. I que
aquestes zones siguin definitivament
per a aquests usos, amb mirada
llarga, de futur. Can Zam, tot i que
situat en un extrem de la població, és
proper i està ben comunicat, tant per
als colomencs com per als veïns de
ciutats properes. Així doncs, la
degana de les lluites veïnals continua.
Camí del mig segle de reivindicació
ininterrompuda, la fita Can Zam per
al poble encara es veu llunyana.

Sembla que l’any proper anirem
tornant a la normalitat a poc a poc, si
tot va bé. Pel juliol ja està anunciada
una nova edició del Rockfest
Barcelona, que es farà a Can Zam, com
cada any des del 2014. El sector de la
música ha estat un dels fortament
castigats per les mesures restrictives
nascudes de l’estat d’alarma per la
Covid-19. És un noble desig humà
voler que tothom es pugui guanyar la
vida, però seria just que la normalitat
passés per buscar solucions sense

Literatura i premonició
Fa uns anys vaig ser tutora d’un
treball de recerca de batxillerat
d’aquells que deixen petja: Literatura
i premonició. Sovint amb una visió
distòpica -absolutament negativasobre el futur de la humanitat,
escriptors que han viscut en alguns
casos amb més d’un segle d’antelació
al naixement de la televisió i dels
ordinadors,
del
primer
trasplantament de cor i de l’inici de la
cursa de l’espai, han mostrat aspectes
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cabdals del nostre món en relats
visionaris: la conquesta de l’espai,
l’enginyeria genètica, la robòtica, el
control de l’individu per càmeres,
xips, sensors, localitzadors, etc. En
plena lluita contra la Covid-19 hi ha
hagut freqüents al·lusions literàries,
de vegades torçant l’esperit i la
intenció de l’obra, com en les irades
crítiques de la dreta més reaccionària
citant el Ministeri de la Veritat (a la
novel·la és el de la Mentida) de 1984,
de George Orwell.
Amb l’aparició de la pandèmia, la
novel·la La pesta d’Albert Camus va
tornar a l’actualitat. La ciutat d’Oran,
devastada per l’epidèmia, i l’heroica
figura del doctor Rieux van tornar a
ser un símbol del sofriment col·lectiu
i de les reaccions i els valors dels
humans davant la catàstrofe. En una
crònica de la corresponsal de TV3 a
l’Orient Mitjà, Txell Feixes, es feia
realitat el conte La màscara de la mort
roja, d’Edgar Allan Poe... Els rics de
Beirut fugien de la ciutat i es
tancaven en zones exclusives, com en
el relat el príncep Pròsper i la seva
cort abandonen el regne, assotat per
la pesta, i es refugien en una
fortalesa, on acaba penetrant la mort
com un convidat més.
I mentre estàvem tancats aquí baix,
unes quantes naus han estat enviades
a l’espai. I ha tornat l’interrogant
d’una hipotètica vida dels humans a
altres planetes. Per molt irreal que es
vegi ara, es planteja. I la literatura,
amb Les cròniques marcianes de Ray
Bradbury, prediu que els desastres de
la humanitat s’estendran allà on
anem, encara que -descregut però
humanista- Bradbury obre una
escletxa a l’esperança.

La foto retrobada Nous bancs

al camí del
Poliesportiu
de Torribera
Text: Ferran López

F

Nadal de 1962
Un grup de persones s’obre
camí per la neu enmig de la
Rambla de Sant Sebastià, en
l’encreuament amb el carrer
Sagarra. En primer terme el
magatzem de can Torelló, i al
costat la torre del doctor Badia.
Font: Joan Aguilar
Estació Meteorològica del Centre Excursionista Puigcastellar 233 A
Conca del Besòs - Plaça de la Vila - Santa Coloma de Gramenet

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Tardor - hivern 2020

Setembre
Octubre
Novembre

Mitjanes

Mínima

Màxima

Màximes: 29,8ºC
Mínimes: 18,1ºC

º

7,2ºC dia 16

Màximes: 24,1ºC
Mínimes: 8,7ºC

º

4,9ºC dia 21

Màximes: 20,4ºC
Mínimes: 10,1ºC

º

3,2ºC dia 5

Màximes: 14,7ºC
Mínimes: 7,4ºC

º

33,7ºC dia 17 12,0ºC dia 26
28,2ºC dia 9
26,7ºC dia 1

Desembre 17,0ºC dia 10
Dies de pluja

Total litres / m2

Setembre

7

119,3 litres

Octubre

5

18,4 litres

Novembre

5

66,8 litres

Desembre

2

15,5 litres

inalment, les demandes
dels veïns del barri de Can
Calvet han estat fetes
realitat:
L’ajuntament
ha
instal·lat un parell de bancs al
passeig a meitat de camí entre el
Parc de Bombers i l’entrada al
poliesportiu de Torribera, a
l’alçada de l’aparcament de
vehicles. La petició, recolzada
també pel Col·lectiu Ciutadà del
CEP -un dels seus components és
de Can Calvet-, ha estat un
sorprenent regal de Nadal.
Aquesta és una via molt
transitada
habitualment,
sobretot durant aquest darrer
any, que la pandèmia l’ha
convertida en un destí preferent
pel passeig de la gent gran del
barri,
persones
aquestes
especialment necessitades de
llocs on seure a descansar.
I encara és més transitat per què
des de fa pocs mesos -amb la
col·laboració
d’entitats
i
ajuntament- hem aconseguit que
la Font d’en Bartomeu, molt
propera, torni a rajar, descobrint
a veïns i ciutadans, grans i petits,
un preciós racó del nostre entorn
natural.

Total dies pluja: 19
Total trimestre: 220,0 l.

Web del CEP:

www.puigcastellar.cat
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Foto: Pep Palacios
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