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e ditorial
Represa, seny i
celebració dels 75 anys.

S

embla que els pitjors moments de la pandèmia queden enrere i que
s’inicia una tímida recuperació de la normalitat, que suposarà la
represa de les activitats socials i de les entitats.
Durant aquest any i mig les entitats hem passat per una situació
complicada, que s’ha anat superant per l’adaptabilitat del teixit associatiu
als canvis. En aquest context de semi hivernació, s’ha volgut mantenir el
pols de l’entitat amb la secretaria oberta al servei dels socis, perquè s’han
continuat tramitant llicències federatives de muntanya, ja que es dona el
fet que els federats podien anar a fer muntanya fora dels àmbits
territorialment confinats. També s’han pogut fer reunions de petit format
a la nostra seu, així com actes telemàtics (sobretot en l’àmbit cultural, en
el recital de Nadales o actes literaris). Les activitats a l’aire lliure s’han
pogut fer quan s’ha obert alguna escletxa de permissivitat per la millora
de la situació sanitària: el Grup Infantil ha reprès parcialment les
activitats, i el Col·lectiu Ciutadà i els Bruixots del Torrent han prosseguit
la seva tasca forestal a la muntanya colomenca, i s’han fet espectacles
culturals, com audicions amb aforament limitat. La impossibilitat de
previsió en la programació i en el calendari de les activitats afecta a
l’organització de les entitats, i en el nostre cas hem decidit que davant les
incerteses que provoca la pandèmia, els actes del 75 aniversari s’iniciessin
el mes d’octubre de 2021, quan en situació de normalitat, els actes els
haguéssim fet d’octubre de 2020 a octubre de 2021.
Ha estat una situació difícil, però gràcies a la comunicació que tenim a
través d’aquest butlletí i les xarxes socials, hem continuat mantenint el
contacte i la flama perquè la ciutadania sàpiga que estem actius i
amatents...
Per altra banda, hi ha entitats que hem d’assumir un conjunt de despeses
estructurals, com ara el manteniment d’un local, el pagament d’impostos,
etc... La disminució dels ingressos per la manca d’activitats posa en més
dificultats la tresoreria d’aquestes entitats. Per això cal que es garanteixi
el suport i els recursos de l’administració perquè el món associatiu pugui
continuar tirant endavant.
En aquests mesos tots hem perdut espais de trobada i socialització, però
els qui més n’han patit els efectes són els més joves, nens i nenes que han
vist privades les seves activitats de lleure, tan necessàries per a la seva
socialització, nous aprenentatges i un correcte desenvolupament personal,
que el jovent troba en el grup d’iguals.
Amb el desig d’una represa que sigui definitiva, fem-ho bé i amb
responsabilitat, tot seguint les indicacions de les autoritats sanitàries,
però sense por a tornar a ser com érem i recuperar assenyadament el
temps perdut.

Portada: Torb al coll de la Geganta
Foto: Joan Yuste
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m untanya
Editorial Alpina,
75 anys guiant
els excursionistes.

Bassegoda,
1.373 m.

Text: Albert Noguera

Text: Ramon Jordàn

E

El grup al cim.

A

l llarg de gran part del període
de pandèmia del Covid 19, els
muntanyencs hem hagut de
conèixer a cada moment les limitacions
de mobilitat; si estàvem en restricció
municipal, comarcal, provincial, etc...
per tal d’adaptar les excursions a
senders permesos. Aquesta experiència
imposada ha tingut una part positiva,
ja que hem recordat antigues sortides
que quan érem jovenets ens semblaven
prou importants: El Puig de la Creu, el
Pic Candeler, els Rodals de Sabadell, el
Turó de Montcada, l’ermita de Sant
Medir... entre moltes d’altres, per no
esmentar totes les que hem fet.
Per Setmana Santa s’obre (per fi?) la
mobilitat per tot Catalunya i ens
programem la pujada al cim del
Bassegoda, de 1373 m., entre la
Garrotxa i l’Alt Empordà. En Manel
Galgo va triar aquest cim, ja que
enguany els que podíem participar-hi
érem a indrets situats a pocs
quilòmetres uns dels altres entre la
Garrotxa, el Baix i l’Alt Empordà; en
Manel i en Marc Galgo a Sant Feliu de
Pallerols, en Rafa Lorenzo a Torroella
de Fluvià i jo a Pals. A més en Ferran

Foto: Marc Galgo

López, a Torroella de Montgrí,
malauradament a darrera hora no va
poder acompanyar-nos per problemes
familiars.
Tots vàrem fer cap al portal de l’església
del poble d’Albanyà a les 9:30 h. del
matí del dia 1 d’abril, on havíem
quedat. Tot seguit, amb els cotxes ens
enfilem per pista asfaltada primer i
terrosa després fins arribar al mas Can
Nou, obra inclosa en l’itinerari del
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya,
on deixem els cotxes. Emprenem la
marxa, i passant pel refugi del
Bassegoda enfilem les fortes rampes
cap al cim. Després d’uns sis-cents
metres de desnivell, grimpem la corona
del cim amb l’ajut d’unes cadenes fixes
i algun graó tipus via ferrada, instal·lats
per facilitar els darrers metres més
escarpats.
A part de la bona panoràmica que ens
ofereix el cim -amb la vista del Canigó i
el Pirineu en un hivern amb molt poca
neu-, la gran satisfacció ha estat passar
del senderisme dels darrers mesos a
l’excursionisme que havíem pogut
practicar amb molta més assiduïtat. La
musculatura de les cames ho ha notat.
-4-

l mateix any que es creava el
CEP, el 1946 s’editava el
primer mapa de l’editorial
Alpina, que va ser el de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac... Després van anar
sortint els de les principals
destinacions excursionistes, fins a
cartografiar gairebé tots els racons
del país: des del Pirineu fins a la costa.
Qui no s’ha servit d’un Alpina en
alguna excursió? Durant molts anys
era l’única eina que teníem per
orientar-nos a la muntanya, i és amb
aquests mapes que hem après la
toponímia de les nostres muntanyes,
les nostres valls i el nostre
patrimoni... Avui, tot i estar
immersos en plena era digital dels
GPS, tracks i wikiloks,... molts
continuen reservant un espai a la
motxilla pel mapa en paper. Fiables
en qualsevol condició, ja que no
precisen de bateria ni de la cobertura
del satèl·lit.

m untanya

Text: Ramon Jordan

Puig de Bacivers
i Pic de Bastiments

Aresta de Bacivers, cap al Bastiments

D

esprés de tantes limitacions
de mobilitat a conseqüència
de la pandèmia, el Pirineu
ens cridava i per a tots els pirineistes,
el desig de trepitjar-lo era imparable.
I arribat el moment, l'11 de maig
enfilem cap a l'estacionament de les
pistes d'esquí de Vallter. En baixar del
cotxe observem que l'estació, tancada,
tenia una capa de glaç al terra i calia
anar molt amb compte. Una prima
capa de neu sobre les pistes i els seus
petits cristalls portats pel fort vent
ens castiguen la cara. Enfilem per una
de les pistes amunt i observem que els
petits cristalls de neu venem de les
carenes que ens envolten, a
conseqüència del fort vent, que
l’arremolina. Més o menys protegits
arribem al Coll de la Geganta, i ens
adonem que no és un vent el que ens
castiga sinó el torb, en ràfegues que
ens obliguen a ajupir-nos perquè no
ens tombi.
Tot i així assolim el cim de Bacivers,
de 2844 m. Cal aleshores decidir si
arribem al pic de Bastiments i deixem
córrer el pic de l'Infern, que també
teníem pensat coronar. Com que el
torb ha afluixat una mica, baixem cap

Foto: Joan Yuste

al coll de Bacivers i remuntem amb
força neu i alguna cornisa cap al cim
de Bastiments, de 2874 m. La
panoràmica des del cim és del tot
impressionant, amb grans clarianes
de sol, cap al sud una barrera de
blancs cumulonimbus i al nord una de
negres amenaçadores que no ens fan
gens de gràcia. Pel coll de la Marrana,
amb molta neu, cal que la baixada la
fem clavant talons per garantir una
trepitjada estable. Portem grampons i
piolet, però no ha calgut utilitzar-los.
Ens inclinem cap a la part alta de les
pistes i arribem als cotxes.
Tot i que no podem dir que ha estat
una sortida hivernal, la valorem de
risc per torb, pel mantell de neu
recent caiguda sobre la capa duríssima
de l’hivern.
Hem participat en l'aventura en Joan
Yuste, la Rosa Gisbert, en Rafa
Lorenzo i jo.
Malauradament, per diferents motius
personals no ens varen poder
acompanyar altres components del
grup, amb els que recorrem
habitualment les nostres muntanyes,
i en particular l’estimat Pirineu. Ho
repetirem amb tots ells!
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En record
de l’alpinista
Sergi Mingote

E

l 16 de gener passat moria
l’alpinista Sergi Mingote a
l’Himàlaia, durant l’expedició
per coronar el K2 en ple hivern. La
noticia ha colpit el món excursionista,
ja que Mingote era un alpinista
experimentat, que va coronar
l’Everest en solitari per la cara nord el
2001 i també va culminar l’ascens al
K2 i al Broad Peak. Les seves gestes
les havia explicat en moltes de les
conferències que feia arreu,
conferències que també vam poder
gaudir a Santa Coloma, i que a no ser
pel fatídic accident, en teníem acordat
un acte al CEP pel proper novembre
de 2021, en el marc dels actes del 75è
aniversari de la nostra entitat.
L’amistat del CEP amb Sergi Mingote
també venia per la relació que es va
establir quan era alcalde de Parets del
Vallès i president del Consorci de la
Conca del Besòs, ens en el qual es va
implicar per la recuperació del riu.
Descansi en pau.

S

Text: Ferran López i Albert Noguera

enders

Barrat el camí de Sant Jeroni
al seu pas per Can Mas

Accés a Can Mas des del Canyet

Foto: Josep Pitarque

Accés a Can Mas des de Sant Jeroni

Foto: Josep Pitarque

E

n el moment d’enviar el butlletí
a l’impremta, el camí carreter
que va del parc de la Bastida, a
Santa Coloma, comunicant el monestir
de Sant Jeroni amb el camí de la
Carrerada, està tallat des del passat mes
de gener al seu pas per la finca de Can
Mas, situada al terme municipal de
Badalona. La propietat n’ha barrat
ambdós extrems amb una tanca
metàl·lica.
La
finca
és
ara
infranquejable, envoltada de robustes
tanques, i el camí s’ha tallat amb
l’argúcia d’estar realitzant uns treballs
de gestió forestal amb tala d’arbres, i
amb l’excusa que podrien suposar un
perill per als caminants.

El tancament del pas va crear
indignació a molts dels vilatans,
caminants i excursionistes -el
ressegueix el GR-92- ja que és utilitzat
des de fa moltes dècades per enllaçar el
camí de sant Jeroni, passant pel camí
de la Carrerada i fins a ca n’Oliver i les
Dues Pedres, i suposa una drecera cap
als sectors més elevats de la serra de
Marina. El passeig per aquest camí és
molt agradable, ja que és pla i
franquejat de bosc i una variada
vegetació, i amb la font de Can Mas a
mig camí. És per això que creiem
important recuperar-ne l’ús.
El tancament del camí es va fer sense
permís
municipal,
per
això
-6-

l’Ajuntament de Badalona ha obert un
expedient per a la protecció de la
legalitat urbanística, i comunica a la
propietat de la finca l’obligació de
restituir la situació original del camí, i
s’adverteix que la sanció pot arribar als
3.000 euros, tenint en compte a més
que la finca ja disposa d’un pla de gestió
forestal aprovat per la Generalitat de
Catalunya i aquest tipus d’actuació
requereix
d’una
llicència
de
l’Ajuntament que no va ser demanada.
Paral·lelament, l’Àrea de Medi Ambient
de l’Ajuntament badaloní treballa en
l’elaboració d’un expedient per
recuperar el domini públic del camí,
recollint la documentació i informació
necessària per portar-lo al ple
municipal. En aquest sentit ha
demanat la col·laboració d’entitats com
la Federació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Badalona (FAVB), la
Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC) o el consorci del Parc
de la Serra de Marina, perquè puguin
contribuir a complementar l’expedient.
Des del CEP hem col·laborat aportanthi informació, ja que quan el 1986 es va
crear aquest tram del GR92 -del que el
CEP n’és el cuidador- es va fer passar
per aquest camí, tot i que fa uns anys es
va canviar el recorregut després de la
reiterada desaparició de la senyalització
i de les marques del GR, a més dels
entrebancs dels propietaris de les
finques veïnes. Tot i això, és un camí
molt utilitzat, i per on hem fet passar
algunes de les darreres marxes de
regularitat.

Detall Alpina. Ed: 1964

V ida del Centre

Les publicacions del CEP
preservades al Servei
General d’Informació de
Muntanya
Text: Albert Noguera

L

’hemeroteca
del
Servei
General d’Informació de
Muntanya, amb seu a
Sabadell, és un organisme que
conserva i classifica totes les
publicacions
referents
al
muntanyisme. Podem afirmar que és
un dels fons més prolífics en aquest
àmbit, i això cal agrair-ho a la tasca
ingent que realitza des de fa molts
anys en Carles Capellas, que ha
recopilat publicacions excursionistes
per tota la geografia. Fa poc, va poder
completar les referents a Santa
Coloma, ja que li mancaven algunes

de les publicacions del CEP. Li hem
pogut facilitar alguns dels nostres
butlletins que li faltaven, que
publiquem ininterrompudament des
de l’any 1946 fins avui, així com
revistes que es van publicar per les
diverses seccions del CEP, com la
revista Puig Castellar, de la secció
d’Estudis i Arqueologia, La Cubeta, de
la secció de Fotografia, o El Tafaner
Excursionista, editat durant quatre
anys per la secció Infantil, entre
d’altres publicacions sorgides de la
nostra entitat.
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El C.E.P.
informa:
Un cop aixecades
les restriccions per
causa del Covid 19,
hem tornat al
nostre horari
habitual de
secretaria des del
passat 10 de maig:
de dilluns a dijous,
de 7 a 9 del vespre,
exceptuant el mes
d’agost, en que el
Centre romandrà
tancat per vacances

C ultura

Text: Roser Vicente, Fotos: Josep Pitarque

Presentació de tres
llibres d’autors de
Santa Coloma

P

er Sant Jordi d’enguany, tres
autors locals vinculats amb el
Centre, van oferir les seves
novetats.
A la Secció de Cultura ens hauria
agradat fer una presentació personal,
però donades les circumstàncies
actuals de pandèmia, vam considerar
millor elaborar un vídeo i posar-lo a
l’abast de tots els socis i sòcies.
Aquest vídeo va ser realitzat sota la
direcció de Josep Pitarque, de
Gramenet tv, al qual aprofitem per
donar-li les gràcies, com també a en
Rafel Trias, que va col·laborar en la

Jordi Valls

gravació.
Els autors són:
-Jordi Valls, que presentà el llibre de
poesies «Pla 10 de l’espai exterior»
-Rodolfo del Hoyo, «Pel camí dels
àlbers» també un llibre de poesies, amb
fotografies de Miriam G. Troncho.
-Josep Mª Corral, «El PSUC a Santa
Coloma de Gramenet, 1936-1979», un
llibre sobre el què va
representar
el PSUC a Santa Coloma a partir dels
anys 50 del segle passat.
Podreu visionar el vídeo a la nostra
pàgina web: www.puigcastellar.cat
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Josep Mª. Corral

Rodolfo del Hoyo

C ultura

El grup de lectores

Foto: Josep Maria Rosset

Dones llegeixen poesia
Commemoració del centenari de
Felícia Fuster

E

l passat 25 de març vam
organitzar una lectura de
poemes de dones a La CIBA,
com fem cada any durant les
Jornades Feministes. L’acte constava
de dues parts. A la primera es van
llegir poemes de diverses autores i a
la segona es va retre homenatge a la
poeta i artista plàstica Felícia Fuster,
en l’any del seu centenari. Les lectores
de la primera part van ser Roser Bou,
Marga Dordella, Isabel Ibáñez, Teresa
José, Marga Manzanares, Mercè Prat,
Agustina Rico i Coloma Lleal. Es van
llegir poemes d’Olga Xirinachs, Marta
Pessarrodona, Emily Dickinson,
Maria Font, Montse Virgili, Judit
Mascó, Anna Gual i Maria Mercè
Marçal. Marga Manzanares i la poeta
badalonina Coloma Lleal, van llegir
obra pròpia.
A la segona part, l’escriptora
Margarida Codina va llegir poemes de

Felícia Fuster acompanyada amb el
saxo pel músic Lluís Miras, al temps
que es passaven imatges de l’obra
pictòrica de l’autora.
Abans de començar el recital, la Isabel
Ibáñez va llegir una salutació en nom
del CEP en la qual cal destacar els
següents paràgrafs: “Dediquem
aquest recital a totes les dones
valentes de la ciutat i del món sencer,
a les que ens han precedit i a les que
continuem fent presència. Volem
acabar aquesta breu salutació amb un
sentit record a la nostra companya i
amiga Margarida Pedragosa, que
malauradament ens va deixar l’any
passat víctima de la Pandèmia.”
Donat que no es podia fer de manera
presencial, el recital es va emetre en
directe per Youtube, a través del Canal
150 de la nostra ciutat. Agraïm la
dedicació de tot un dia de tècnics i
tècniques d’aquesta cadena de
-9-

Text: Rodolfo del Hoyo

televisió digital. També volem agrair
a la tècnica de la CIBA Elena
Casanova, que ens va donar suport i
que en finalitzar l’acte va obsequiar
les participants amb bosses del centre
de recursos per a dones que duien
samarretes, llibres i informació
diversa.
L’abast de l’acte va ser molt més ampli
que si hagués estat presencial. Segons
el Canal 150, durant els primers
quatre dies la informació va arribar a
10.600 persones, va ser compartida
25 vegades i el vídeo el van veure 355
persones.
A més del Canal 150 i de La CIBA,
vam comptar amb la col·laboració
d’Òmnium Cultural, la Fundació
Felícia Fuster i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.
El vídeo, així com els poemes que es
van llegir, el podeu trobar a la web del
CEP.

C el obert

Text i foto: Xavi Padró

La borrasca Filomena

La pista de l’esquerra del Besòs després de la borrasca Filomena

A

quest any 2021 ha començat
remogut arreu, per la política
catalana amb les eleccions,
per l’espanyola amb les de Madrid,
pels seus jutges, per la nova situació
a Estats Units després de la derrota
electoral de Donald Trump i el
conflicte racial, per l’economia global,
per la pandèmia del Covid-19... un
any, doncs, del qual en podríem
parlar extensament. Però avui
parlarem de la climatologia, i en
concret de la borrasca Filomena dels
dies 9, 10 i 11 de gener, quan encara
patíem les conseqüències del
temporal Glòria d’un any abans.
Tot i que ja estàvem avisats dies
abans, la borrasca va provocar greus
desperfectes a Catalunya i a la resta
de la península Ibèrica. A Catalunya
en concret, on més es va acarnissar va
ser a les terres de l’Ebre, l’interior de
les comarques tarragonines i les del

sud de Lleida, amb gruixos de més de
60 cm. de neu. També van quedar
afectades les comarques de l’interior,
com l’Anoia, Segarra, l’Alt Empordà,
Garrotxa i Ripollès, amb cotes de neu
fins a 20 cm. El vent va provocar
onades de 4 a 5 m. que van trencar
altre cop la barra del Trabucador al
Delta de l’Ebre, ja debilitada pel
temporal Glòria. A l’Estartit la
borrasca es va endur part del passeig
de la platja, i la Gola del Ter i les seves
platges es van omplir de deixalles i
vegetació, arrossegades pel riu.
La neu va provocar talls de
subministrament al corrent elèctric,
gas i telefonia. Els pobles més
afectats: Agramunt, Casserres i
Castellbisbal de Falset, patiren més
de dotze hores sense llum. El
transport escolar es va suspendre a
vuit comarques: les Garrigues, Urgell,
Priorat, Conca de Barberà, Terra Alta,
- 10 -

la Noguera, Alt Urgell i Segrià. Moltes
carreteres van quedar tallades i
durant algunes hores la nevada va
afectar el trànsit en algunes
autopistes, i en les pitjors hores el
trànsit de camions de gran tonatge es
prohibí. Alguns trams de l’eix
transversal quedaren tancats.
Per últim, l’AVE Madrid–Barcelona no
va poder circular, ja que les vies van
quedar colgades de neu a l’Aragó, i
altres línies de la resta de l’estat
tampoc varen funcionar.
Sta. Coloma de Gramenet no tingué
cap afectació important. El pitjor va
ser que el Riu Besòs va tornar a anar
de banda a banda i a les pistes de
terra que van a Montcada, la riuada
va arrencar còdols, pedretes i
pedrotes, provocant sotracs i
esquerdes que encara ara dificulten el
pas de caminants, ciclistes i
corredors, tot i que ha tornat a passar
l’excavadora per arreglar les pistes.
El divendres 21 de gener va passar
per tot el centre de Catalunya una
torbonada, una gran onada de núvols
amb forts vents, llamps i pluja. El
vent va fer moltes destrosses,
enduent-se teulades de cases i naus
industrials, arrencant arbres i
arrossegant contenidors de la brossa
i mobiliari urbà.
Ara fa justament un any que el Glòria
va deixar el país en estat de xoc,
provocant inundacions a moltes
rieres i rius catalans, negant camps
de cultiu i pobles, trencant ponts,
afectant la xarxa ferroviària,
enduent-se cases i inundant baixos i
parcs. Es carregà la barra del
Trabucador i inundà els arrossars... i
quan encara no s’han arreglat tots els
seus desperfectes, tornem-hi! Tot
això només és el principi del què pot
esdevenir. Si no ens arremanguem
tots, -polítics, economistes, empreses
i població- el problema cada cop serà
més gran i més devastador.

C el obert

Serra de Marina i Besòs:
Civisme i gaudí de la natura

Text: Rafel Trias

U
Foto: Olga Delgado

n dels inconvenients que ens
ha ocasionat la pandèmia ha
estat el confinament, amb les
seves variants perimetrals. Aquesta
situació ha fet que els espais naturals
propers als nuclis urbans s’hagin
trobat saturats de visitants.
El nostre entorn natural, la Serra de
Marina i els parcs perifèrics de La
Bastida, Parc fluvial del Besòs, Can
Zam... també han tingut un augment
extraordinari d’usuaris. Som davant
la nova situació, que demana un canvi
en les accions de manteniment i

custodia per part dels estaments
oficials corresponents. Podem dir que
és incomprensible que es mantinguin
les tanques i es permeti l’aparcament
i altres pràctiques inadequades al parc
de Can Zam. També ens pertoca als
ciutadans exigir-nos conducta cívica i
de respecte amb el medi natural, i
acceptar les indicacions i normes
referents a la mobilitat, tenint en
compte la diversitat d’activitats que
es poden dur a terme en aquests
espais. Que per molts anys puguem
gaudir-ne.

Projecte de
renaturalització
del Besòs i
creació d’un
refugi de
biodiversitat
Text: Albert Noguera

A

quest mes d’abril es va presentar
el projecte de creació del primer
refugi de biodiversitat al riu
Besòs a Santa Coloma de Gramenet,
impulsat per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Ajuntament de Santa
Coloma. Aquest refugi permetrà el
desenvolupament de flora i fauna, i
millorarà la qualitat paisatgística d’una
conca fluvial que esdevé un corredor
ecològic
imprescindible
dins
la
infraestructura
verda-blava
metropolitana, ja que servirà com a
connector ecològic del Parc Natural de
Collserola i la Serra de Marina amb el
litoral metropolità. També alliberarà els
ecosistemes de la pressió humana, perquè
tendeixin a autoregular-se i a funcionar

Recreació de la llera del Besós

Fotograma cedit per L’Aj. de Sta. Coloma Gr.

de manera natural, i n’incorporarà un
programa d’educació ambiental. El
projecte té un pressupost de 998.424,19
€ i estarà finançat per l’AMB (70%) i
l’Ajuntament (30%) i amb fons europeus.
El refugi de biodiversitat estarà constituït
per quatre elements fonamentals: una
bassa didàctica, dos aiguamolls, una
escala de peixos i un prat fluvial. El
projecte forma part del PSG (programa
d’actuacions en paisatges naturals i
urbans). Es tracta d’un pla d’inversions
que pretén millorar els espais ﬂuvials
metropolitans, recuperar les zones
degradades i integrar diferents elements
- 11 -

naturals del territori metropolità, que
presenten una fragmentació.
Tot i els entrebancs en la recuperació de
la vida fluvial -com van ser els
vessaments tòxics d’una fàbrica
incendiada de Montornès-, el riu s’ha
anat recuperant. Una mostra de la
recuperació de la part final del riu i de la
millora de la qualitat ecològica és
l’augment significatiu de la fauna: només
de vertebrats se n’han descrit l7 espècies
de peixos, 3 d’amfibis, 5 de rèptils, 166
d’ocells i 7 de mamífers. I tot això, en un
riu que estava desproveït de vida fa tant
sols unes dècades.

O rfeó Tanit

Text: Pilar Manzanares

Assajos per cordes en diferents espais

Fotos: Carmeta Ots

L’Orfeó Tanit reprén els assajos!

E

l passat mes de març l’Orfeó
Tanit va reprendre els assajos, ja
que l’activitat de la coral es va
suspendre a principis d’octubre de
2020, arran de la segona onada de
Covid-19. Sortosament ha arribat el
moment de retrobar-nos després de
mesos, i tornar a gaudir del cant coral.
Lògicament, ens hem hagut d’adaptar
a les recomanacions sanitàries en
funció de l’evolució de la pandèmia, i ha
calgut reduir el nombre de cantaires a
cada assaig, a més de mantenir la
distància de seguretat i dur sempre la
mascareta, ...però això no ha frenat les
nostres ganes de tirar endavant, tot i
que no és fàcil cantar amb la mascareta
posada!
Els esdeveniments més importants a la
vida sempre han tingut present la
música com a part d’una celebració,

perquè reforça els llaços d’amistat i
uneix, per això el cant coral és tan
important a nivell social, a la vida d’un
poble o ciutat. I si l’activitat cultural en
general s’ha vist molt afectada per
aquesta pandèmia, les entitats
amateurs ho hem patit encara més.
Un dels objectius d’una coral, a més de
gaudir dels assajos, és poder fer
concerts i trobades culturals. Durant
aquest temps no ens ha estat possible
fer res de tot això, però tenim l’objectiu
d’oferir un concert a Santa Coloma per
celebrar el nostre vint-i-cinquè
aniversari, que es commemorava l’any
2020 i no es va poder realitzar
aleshores.
Actualment una bona part dels
integrants de l’orfeó ja estan vacunats
contra la Covid-19 i segons les darreres
- 13 -

informacions sanitàries, abans de
l’estiu ho estarem gairebé la totalitat
dels cantaires. Sembla que hi ha un
important retrocés de la pandèmia, i
coincidint amb el final de l’estat
d’alarma i la finalització del toc de
queda, tenim l’esperança de poder
trepitjar un escenari ben aviat.
Sobretot tenint en compte que a la
darrera reunió amb la regidoria de
Cultura del nostre ajuntament vàrem
acordar la programació del concert del
vint-i-cinquè aniversari ben aviat. A
l’orfeó estem treballant de valent per
poder fer-lo possible i demostrar que la
cultura és segura. Comptem amb tots
vosaltres, amics i amants de la música,
perquè ens recolzeu com ho heu fet
sempre.
Amb
prudència
i
responsabilitat, però sobretot amb
molta il·lusió, ho aconseguirem plegats!

C iutat

Assemblea de la Plataforma a Can Zam

Realment veurem Can Zam
verd i frondós aviat?

Text: Anna Pérez

S

embla
que
finalment,
l’ajuntament vol condicionar els
grans espais tancats i erms del
parc de Can Zam, que correspondrien a
la fase II del parc.
En el moment d’escriure l’article, La
Plataforma per a la Defensa de la Serra de
Marina i Can Zam encara no en té
informació oficial; únicament la del
vídeo promocional que va publicar
l’alcaldessa justament un dia després
que es fes una assemblea de les entitats
de la Plataforma al mateix parc, el
dissabte 17 d’abril.
Arran de les primeres notícies sorgides
en premsa, la Plataforma va convocar
l’Assemblea General d’Entitats, que va
ser tot un èxit d’assistència. Una
cinquantena de persones de 19 entitats
es van aplegar al parc. Després de 45
anys de reivindicació d’un parc verd i
frondós, Can Zam segueix sense
finalitzar-se. Ja des d’aleshores es veia
la necessitat que una ciutat com la
nostra tingués un parc urbà adequat a
les seves característiques, tal com
succeeix a la resta de ciutats de l’àrea
metropolitana, i la pandèmia encara ho
ha fet més evident. La llera del riu, la
Serra de Marina i la part habilitada del
parc han quedat desbordades en
aquesta època de confinaments
municipals o comarcals que hem viscut.
Ja fa bastants mesos que es van obrir
accessos per diferents punts a una de
les zones tancades del parc, però, qui ha

de fer servir un espai completament
inhòspit, excepte si no és com
aparcament o renta-cotxes? Ara tot
apunta que, finalment, es retiraran les
tanques i es renaturalitzaran els espais,
compromís que ja va adquirir
l’ajuntament en el Pacte local de
reconstrucció social, econòmica i
cultural que van signar totes les forces
polítiques del consistori el juliol passat
(sense concurrència d’entitats, com
podria haver estat la Plataforma).
L’assemblea de la Plataforma es va
congratular de la notícia, però va
alertar sobre diversos punts que caldrà
tenir molt en compte:
· En primer lloc, cal que l’ajuntament
informi exactament del projecte que
vol desenvolupar, i per això es demana
que es constitueixi urgentment una
comissió de seguiment àmplia i dinàmica
(amb una prèvia declaració pública
signada per entitats). En segon lloc,
demanar-li concrecions, tenint en
compte altres espais del parc,
(Longarón, Parc Moragues, Aliaga...) i
no només una de les parts envoltades
de tanques, i amb data de retirada
d’aquestes.
· D’altra banda, es manté la
reivindicació d’un parc verd i frondós,
no serveix qualsevol renaturalització...
fins i tot en el procés participatiu que
va realitzar l’ajuntament el 2018, les
tres primeres opcions triades anaven
en aquest sentit. Per últim, i no menys
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important, l’execució ha de ser ràpida,
no podem passar un altre any a veure
aquests espais guanyats pel gaudi de la
ciutadania.
Amb aquesta intensió, quan llegiu això,
la Plataforma haurà realitzat una
jornada d’activitats socials, culturals i
reivindicatives el dia 5 de juny,
coincidint amb el Dia del Medi
Ambient,
per
tal
d’apressar
l’ajuntament a dur a terme la
finalització efectiva i frondosa del
parc.

NOTA DE LA REDACCIÓ:
Us acompanyem el manifest
que el passat 13 de maig va
fer públic la Plataforma en
Defensa de la Serra de Marina
i Can Zam, referent al procés
de finalització de la totalitat
del Parc de Can Zam, signat
inicialment per 23 entitats de
la nostra ciutat.

Manifest per un
parc verd i frondós,
lliure de tanques.
Acabem el Parc de
Can Zam!

L

a notícia apareguda en el número
d'abril d'enguany d'El Mirall.net
en relació amb els projectes de
l'Equip de Govern municipal sobre el parc
de Can Zam, ens va arribar a la
Plataforma en Defensa de la Serra de

Foto: Sergi Bernal

Marina i Can Zam al bell mig de la
preparació de la nostra assemblea,
celebrada el passat 17 d'abril.
En aquesta notícia, El Mirall.net es feia
ressò de la intenció de l'Equip de Govern
municipal de treure les tanques que
delimiten la 2a fase del Parc de Can Zam
i, a més, parlava d'un projecte per
concloure aquesta segona fase amb una
inversió que està recollida dins
l'anomenat Pla per a la Reconstrucció
Local, signat entre les forces polítiques
presents al consistori colomenc. Però, en
la notícia no s'arribava a cap concreció
sobre quan i com seria finalment el parc
de Can Zam en la seva totalitat.
Tan sols un dia després de la celebració de
la nostra assemblea el 17 d'abril, en una
piulada de l'alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet, Núria Parlon, un vídeo
tractava d'explicar que el parc de Can Zam
s'aprestava a la seva finalització,
utilitzant una sèrie d'imatges del mateix
Parc. Però aquestes imatges no ens
aclareixen res. És més, pensem que això
que vol aparèixer com a projecte de
finalització del Parc, és encara un projecte
a concretar per què, pràcticament, el què
ens mostra és una visió 'retocada' del parc
que ja tenim ara mateix.
La Plataforma en Defensa de la Serra de
Marina i Can Zam no ha tingut accés a
cap projecte municipal sobre l'acabament
del Parc de Can Zam, ni ha estat cridada
a participar en el projecte definitiu de la
2a fase, tot i ser la Plataforma la que
aplega a entitats, partits polítics i
persones individualment, i que durant
quatre dècades ha portat endavant la
lluita per un parc verd i frondós per a
Santa Coloma amb propostes concretes
per a la seva finalització. Considerem que,

donada la nostra trajectòria en defensa
d'aquest espai pel gaudi i el benestar de la
població de Santa Coloma de Gramenet,
exigim a l'Equip de Govern la nostra
participació i la de la resta de la
ciutadania en l'elaboració i el destí final
d'aquesta zona ara erma del parc de Can
Zam.
És per això, què, com a Plataforma i les
entitats sotasignants, i seguint el camí
assenyalat per la nostra assemblea del 17
d'abril, formulem algunes preguntes a
l'Equip de Govern per tal de conèixer llurs
intencions sobre el futur del Parc i quin
disseny de Parc té l'Equip de Govern al
cap, més enllà que pensem que és un mer
anunci sense més substància.
Així doncs:
1. Volem conèixer quin és, sobre el plànol,
el disseny d'aquesta segona fase del Parc
per part de l'Equip de Govern.
2. Volem conèixer quina seria la
superfície dedicada a l'arbrat en aquesta
segona fase, i quines espècies es
plantarien per donar contingut verd al
Parc en aquest terreny, amb la intenció de
complir amb el propòsit d'aquest parc
segons el seu disseny original, destinat a
ser la seva part més verda i frondosa.
3. Volem conèixer quanta superfície
d'aquesta segona fase no tindria arbrat, i
com es resoldria amb detall l'espai lliure
d'arbres.
4. Volem conèixer si està previst incloure
algun tipus d'equipament amb la finalitat
de divulgació de la natura, ampliant la
que tenim a l'Aula ambiental Isabel
Muñoz.
5. Volem conèixer la data definitiva de la
retirada de les tanques.
6. Volem conèixer quin seria el destí de
l'espai en què ara es troba l'antic camp de
futbol del Longaron.
7. Volem conèixer el destí de l'espai, ara
magatzem, conegut popularment com a
Aliaga.
8. Volem conèixer quin seria el destí de
l'espai que ara mateix ocupa el Nou
Institut.
Considerem que l'Ajuntament ha de
donar resposta a les preguntes de la
Plataforma en Defensa de la Serra de
Marina i Can Zam, així com per a tota la
ciutadania colomenca, per tal de saber
exactament què és el que l'Equip de
Govern vol fer amb el parc de Can Zam un
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cop ja ha anunciat que s'ha de completar.
Demanem un cop més que abans, el
Consistori crei un espai participatiu en el
qual hi tingui cabuda la ciutadania, i per
descomptat la Plataforma, com a entitat
àmplia, específica, de llarga trajectòria i
coneixement que és.
Considerem que Santa Coloma té
l'oportunitat d'aconseguir un espai cada
cop més necessari per al gaudi de la
població, per tal d'avançar en la
construcció
d'una
ciutat
mediambientalment responsable i
sostenible, i en consonància amb les
circumstàncies actuals, evidenciades
també per la pandèmia que patim. És per
això que ja és urgent dur a terme l'aposta
pel parc verd i frondós que la vida ens
demana.
Aquest és un projecte tan important per
a la ciutat com ho és l'anhel antic dels
seus ciutadans, i conseqüentment,
mereix una participació real de tot el
teixit ciutadà, incloent-hi l'eina que més
consens ha tingut des dels seus inicis, la
Plataforma.
Signen:
Amigues i amics del Barri Antic
ANC - Gramenet per la
Independència
Anticapitalistes Barcelonès Nord
Ateneu Popular Júlia Romera
Aula d'Extensió Universitària de
Santa Coloma de Gramenet
AVV Raval
AVV Riu Nord
AVV Serra de Marina
Ca La Sisqueta
Centre d'Acolliment de Santa
Coloma
Centre Excursionista Puigcastellar
Consell Local per la República de
Gramenet
CUP - Gent de Gramenet
En Comú Podem
ERC
FAVGRAM
Fòrum Grama
Grup de Dones Àrtemis
PAHV Gramenet
Plataforma Salvem el Barri Antic
Rebel·lió o Extinció Gramenet
Santa Coloma amb el Sàhara
SOS Gent Gran

C iutat

Solidaritat amb El Mirall.net

D

es del CEP i el nostre butlletí
condemnem l’atac patit a la
redacció de la publicació
mensual El Mirall.net a finals del mes
d’abril, amb pintura a les parets i
missatges fets en l’anonimat de la nit.
Es pot estar en desacord amb la línia
editorial d’una publicació i es pot
criticar i fiscalitzar la premsa, però no
amb un atac vandàlic a un mitjà.
Ens solidaritzem amb l’equip de El
Mirall.net, i desitgem que aquest sigui
un fet isolat, i que les paraules només
es confrontin de manera civilitzada
amb altres paraules.

Atac amb pintura a El Mirall
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Foto: Albert Noguera

C iutat

Text: Agustina Rico

Documental pels quaranta anys
de l’Escola Jaume Salvatella

A

ls inicis del curs 1976-1977,
més d’un centenar de nens i
nenes de primària feien classe
a l’aire lliure per manca d’escoles en
una esplanada de Les Vinyes.
Agrupats en cercle per grups-classe,
amb cadires de càmping portades de
casa i taules fetes amb blocs de

ciment, aquells escolars i els mestres
voluntaris que hi treballaven van
saltar a les pàgines del diaris. I un veí,
Jesús Martínez, va immortalitzar
amb la seva càmera de cinema
domèstic
aquelles
impactants
imatges de la lluita per una escola al
barri del Singuerlín.

Aquests van ser els inicis del CEIP
Jaume Salvatella, un dels centres
escolars que va néixer amb una forta
lluita popular de famílies, mestres i
veïnat. Amb aquest reportatge de
Gramenet TV* es recull l’atzarós
naixement del centre i la seva
consolidació explicada per mares,
pares i mestres que el van viure. Al
mateix temps, es fa un record i
homenatge a la figura de l’estimat
mestre Salvatella, es dibuixa el
precari panorama escolar dels anys
70 i s’arriba al present amb una nova
generació de docents sorgida
d’aquelles aules que naixien.
*NOTA DE LA REDACCIÓ: Quan
llegiu aquest article s’haurà fet la
presentació del documental,
organitzat pel Casal del Mestre i
Gramenet.tv a la Biblioteca
Salvador Cabré, a càrrec de l’autora
de l’article i altres intervencions. Si
no hi vàreu poder assistir, us
recomanem que el visioneu a la
web www.gramenet.tv

Reportatge sobre can Pascali i la seva mina d’aigua

Q

uan llegiu el butlletí s’haurà
realitzat el passi del
documental “Can Pascali,
Redescoberta de la masia i la seva
mina d’aigua”, una presentació del
tercer volum de “Les mines d’aigua de
la Serra de Marina”.
Aquest acte, realitzat a la Sala d’actes

del Museu Torre Balldovina el passat
9 de juny, haurà comptat amb la
intervenció de:
Josep Pitarque, realitzador de
Gramenet.tv
Francesc Alfambra, del Grup
d’Espeleologia de Badalona
Albert Noguera, president del Centre
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Excursionista Puigcastellar.
Per qui no hi hagi pogut assistir o
vulgui fruir un altre cop del
documental, us recomanem que
visiteu la pàgina digital a
www.gramenet.tv

C iutat

Text: Joan Davis

Joan Vicente Castells,
l’home de la cartera

C

onegut pels veïns com l’home
de la cartera, amb la que anava
sempre amunt i avall de la
ciutat, Joan Vicente Castells és un
referent indiscutible per la seva
entrega i compromís en infinitat
d’activitats, com ara les excavacions
del poblat ibèric del Puig Castellar, la
recerca paleontològica o la creació de
biblioteques i Centres d’Estudi de les
Ciències Naturals i de l’Home.
Format en el temps de la II República
i durant la guerra civil a l’escalf de les
Joventuts Llibertàries de Santa
Coloma, inicia la seva afició a la
ciència amb la lectura de l’Home i la

L’exposició al Museu Torre Balldovina

Terra, d’Eliseu Reclús, que serà un
autor de referència permanent en la
seva obra.
L’arribada dels feixistes l‘any 1939 a
Catalunya acabarà forjant una ànima
lluitadora i alhora compromesa amb
l’alliberament de la humanitat. Exiliat
el 1939 i retornat a finals de 1940 per
realitzar el servei militar, s’incorpora
els anys 50 al Centre Excursionista
Puigcastellar on establirà la secció
d’Estudis, i posteriorment la secció de
Ciències.

Una vida de lluita i compromís
resumeix el seu pas pel solar
gramenenc, nom amb que descrivia la

Foto: Roser Vicente

història geològica de les nostres
contrades. Mai va deixar de banda les
implicacions culturals i de justícia
social dels seus estudis i treballs
científics, sempre acostant els seus
coneixements al poble amb
l’organització d’esplais juvenils, grups
d’estudi, biblioteques... organitzant
exposicions naturalistes, tallers
divulgatius de ciència, visites
culturals... publicant incansablement
articles científics, històrics o socials en
un bon grapat de revistes (ESCOBAR &
NEBOT, 2010).
Nota de la redacció

Darrers treballs, exposats

Foto: Roser Vicente
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Arran de la recent inauguració a
la Torre Balldovina de la
magnífica
exposició
commemorativa del centenari del
naixement de Joan Vicente
Castells (1921-2010), en Joan
Devis, membre del CENBN
(Centre d’Estudis de la Natura
del Barcelonès Nord) i soci del
CEP, ens fa una petita
remembrança
de
l’insigne
gramenenc.

C iutat

Text: Albert Noguera

Demanda per un model de ciutat
més participatiu

E

l passat mes d’abril es va
presentar un manifest signat
per diverses entitats de la
ciutat com el CEP, l’Associació de
Veïns Riu Nord i la Plataforma Salvem
el Barri Antic, on es reclama a
l’Ajuntament colomenc l’inici d’un
debat públic per tal de definir els
criteris i les propostes d’actuació als
barris de la ciutat. En especial pel que
fa a l’acabament del parc de Can Zam
i la reforma de la Ciutat Vella, com a
grans assignatures pendents i que no
es poden demorar més. En aquest
document també es demana una
informació més rigorosa i transparent
i una participació veïnal més àmplia
per establir el model de ciutat.

Vista parcial del barri antic des de l’Ajuntament
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Foto: Albert Noguera

C ol·lectiu ciutadà

Notícies del Poblat i el seu entorn

E

n aquest resum de
notícies, els membres del
Col·lectiu Ciutadà del
CEP volem ressaltar i
reconèixer l’actitud positiva que
estan rebent les nostres
propostes, -ja siguin del Poblat
com de les actuacions forestalsper part de Medi Ambient, de
l’equip del Museu, del Parc de la
Serra de Marina
i de
l’Ajuntament, als que estem
especialment agraïts.

La colla després de la poda de risc sobre el c/ Castella

Foto: Sandra Ramirez

EL COL·LECTIU CIUTADÀ
El nostre grup està creixent, ja som
més d’una desena de persones
voluntàries i ens acostem a la paritat
de gènere. Des d’aquí les hi donem
públicament la benvinguda.
Així doncs, el Col·lectiu ha mantingut
en els últims mesos una intensa
activitat de gestió forestal en diverses
àrees:
VOLTANTS DEL PLANELL DE LES
ALZINES
Hem actuat en dos espais
diferenciats, al voltant de tot el
Planell i a la zona entre el GR-92 i la
tanca del Poblat. Hem procedit a la
poda dels pins, molts d’ells tenien la
brancada arran de terra i no havien
estat gestionats gairebé des de la seva
plantació. A més, hem eliminat gran
nombre de gatoses, argelagues i
ginestes.
Totes dues àrees presenten ara un
magnífic aspecte, formant un bosc
jove i potent. Fins i tot, un bon
observador pot apreciar el notable
canvi des de la ciutat.
Davant del gran esforç que precisava
la gestió de tota la brancada, es va
demanar a la regidoria de Medi

Poda al Planell

Foto: Albert Bellido

Ambient la seva col·laboració, per tal
de retirar en camió la massa forestal
tallada, cosa que va facilitar els
treballs i amb molta rapidesa. No cal
dir que amb aquesta feina hem
guanyat molt, sobretot en seguretat,
per prevenir els possibles incendis
estiuencs.
CARRER
CASTELLA
I
CARRETERA TORRIBERA.
També era motiu de preocupació per
nosaltres la concentració de persones
- 20 -

i vehicles fen el “botelló” al carrer
Castella, ocupant també la primera
línia del bosc. Aquí a més, tenim el
què nosaltres definim com a
“branques de foc”, branques que
gairebé estan tocant a terra i al
sotabosc, creant situacions d’enorme
perill.
Per tractar el tema i a petició nostra,
ens vàrem reunir amb els tècnics de
medi ambient, i conscients de la greu
situació, es va acordar que nosaltres
faríem la poda dels pins de tot el

C ol·lectiu ciutadà
solell colomenc, i la seva protecció es
vital.
CAMÍ DE LA FONT DE LA BOTA
AL PLANELL
Treballant en aquesta àrea del
Torrent de les Bruixes, hem aprofitat
per començar a arranjar i millorar el
camí. La part alta ja està feta, i
continuarem fins a completar el
recorregut. Penseu que a causa del
confinament, són moltes les
persones que hi transiten, i estan
redescobrint la nostra muntanya i el
Poblat.

Poda municipal al accés a Torribera

carrer Castella, que eren els més
accessibles. Pel que fa als pins del
tram de carrer entre els bombers i
l’entrada de Torribera, ja han crescut
molt, i no està al nostre abast la feina
de poda que havíem fet anys enrere.
Els tècnics de l’Ajuntament han parlat
amb una empresa especialitzada per
fer la feina, perquè s’ha de fer amb
elements mecànics i elevadors.
La nostra feina la vam fer el 17
d’Abril, i també en aquest cas Medi
Ambient va retirar tota la brancada el
mateix dia. Ara resta pendent la de
l’Ajuntament, que està gestionant el
procés de valoració i contractació.
RIERA DE CAN CALVET
Fa anys que estem treballant aquesta

Foto: Albert Bellido

zona, ja que els arbres joves estaven
ofegats per una massa molt densa de
ginesta. El sanejament ha estat molt
positiu i hem reduït substancialment
el risc d’incendi. Actualment estem
treballant entre el mirador de Can
Calvet i l’Escola d’Adults, on aquesta
temporada han arrelat centenars de
noves ginestes que ja estem
controlant. Fent aquesta feina, hem
trobat amb sorpresa una gran
quantitat
d’arbrets
nascuts
espontàniament... alzines, aladerns,
roures, lledoners, oliveres, ametllers i
marfull, que si són respectats
formaran un nou bosquet d’alt
interès. Cal remarcar que aquesta
zona és la que té la més alta quantitat
i densitat de pins adults de tot el
- 21 -

EL POBLAT IBERIC
El divendres 9 d’abril, el nostre
president Albert Noguera va fer una
visita de treball al Poblat, juntament
amb la directora del Museu Magda
Clavell i l’arqueòloga Conxita Ferrer.
Es va fer un ampli repàs dels
problemes i mancances, actualment
molt agreujades pel gran augment de
visitants, a conseqüència del
confinament. La visita va ser molt
profitosa, traslladant les conclusions
a l’Ajuntament, que les va fer seves i
va convocar una reunió telemàtica
del Grup de Treball del Poblat Ibèric
el 27 d’abril, de la qual us resumim
els punts tractats:
1. Nova senyalització de
recorregut
pel
Jaciment.
Itinerari, nous rètols, limitacions
etc.
En aquest punt, reiteradament
demanat pel Centre, tothom està
d’acord en la necessitat de controlar
i millorar el moviment dels visitants
al Poblat. S’acorda determinar el
recorregut i la senyalització
corresponent a càrrec del Museu. El
Parc ofereix col·laboració econòmica
per la retolació, segons normativa.
Dos tipus de senyals poden conviure,
les actuals i les noves, ja que tenen

C ol·lectiu ciutadà
patit actes de vandalisme greus. Les
feines estan programades per al mes
d’octubre.

Cartell d’entrada al Poblat Ibèric

finalitats ben diferenciades.
2. Sanejament de l’entrada al
Poblat (paperera, substitució de
rètols actuals)
Ha millorat molt la recollida de
brossa, a càrrec de l’Ajuntament i del
Parc. Malgrat tot, es impossible tenir

Foto: Albert Bellido

l’espai sempre en condicions amb la
quantitat de visitants actual. El Parc
manifesta que són contraris a tenir
papereres a la natura, perquè la gent
ha d’emportar-se les seves deixalles i
tenen comprovat que acaba
funcionant. En tant es decideix això,
na Magda Clavell, del Museu Torre
Balldovina, demana un canvi
d’ubicació de la paperera a un lloc més
discret i que no malmeti l’entrada al
Poblat. El Parc pren nota.
3. Tancament del Poblat per la
zona Sud.
Tothom manifesta la urgència en ferlo. S’ha de reforçar la porta i reposar
el tram de filat trencat. L’Ajuntament
pren nota i farà les obres pertinents.
Es posarà rètol informatiu d’entrada
al Poblat pel Planell.

Paperera d’accés al Poblat - Foto: A.B.

4. Intervencions arqueològiques
2021
Na Magda Clavell i na Conxita Ferrer,
per part del Museu, informen sobre
la decisió de no fer aquest any tasques
d’excavació, i destinar els fons
íntegrament a la rehabilitació i
consolidació dels murs del vessant
sud i la reparació del murs que han
- 22 -

5. Neteja de vegetació /
desbrossada del jaciment
Com cada any, es farà una
desbrossada general al mes de maig, i
si calgués, una segona actuació a
l’agost.
Es proposa també una actuació
manual per arrencar les arrels dels
lliris, en especial als costats dels
murs, per què degraden la seva
estabilitat. El CEP accepta fer aquesta
tasca sota la direcció del Museu. Es
faria després de la desbrossada.
6. Vigilància dels caps de setmana
L’actual vigilant, les primeres
setmanes va faltar alguns dies a la
feina. Ara ha millorat. Es comenta
que amb l’allau de visitants farien
falta com a mínim dos vigilants, un a
l’entrada i altre al cim. L’Albert
Noguera remarca que el problema és
que molts visitants no són conscients
del lloc on són, fràgil i d’interès
històric; simplement han sortit
d’excursió fins al cim del Turó, seuen
sobre els murs, esmorzen dins els
habitacles, prenen el sol a la teulada
de la casa reconstruïda, saltant i
passant per tot arreu... És d’esperar
que la fi de l’estat d’alarma i
confinament, redueixi la pressió
humana sobre el jaciment i tornem a
una certa normalitat.
7. Augment de visitants:
Possibles solucions per a la
conservació del jaciment. Centre
de recepció de visitants.
Enllaça amb els comentaris del punt
anterior; excés de visitants, actes
impropis, poca valoració del
jaciment...
De moment, com el Centre
d’Acolliment no és factible, el Parc

C ol·lectiu ciutadà

Efecte visual de la desbrossada al Turó del Pollo

proposa la instal·lació d’una petita
estructura coberta per donar
aixopluc a un “informador-vigilant”,
que seria l’encarregat de donar
informació sobre el Poblat i normes
de visita, controlant alhora el nombre
de persones. Tenen algunes
experiències molt positives en altres
parcs de la xarxa. El Parc podria
finançar la instal·lació i col·laborar
parcialment en el cost de la persona
(els caps de setmana). L’Ajuntament
i el Parc estudiaran el possible
conveni per endegar aquest projecte,
que reforçaria molt la vigilància i la
imatge del Poblat.
8. Franja de neteja i desbrossada
a les vores de la pujada al Poblat,
des del Planell de les Alzines a
l’entrada del recinte, per

Foto: Albert Bellido

seguretat contra incendis i
estètica paisatgística.
Proposta del Centre, també aprovada
per unanimitat. En Francesc Bernet
parlarà amb l’Amparo Benjumea,
(tècnics de Medi Ambient de
l’Ajuntament), per fer una visita
conjunta a fi de valorar com i quan es
pot fer.
9. Com reduir els “botellons”, les
festes nocturnes a l’interior del
Poblat i d’altres actes incívics i o
vandàlics.
S’hi han detectat alguns “botellons” al
Planell i al propi Poblat. Es comenta
la dificultat de controlar aquests
actes, generalitzats a tots els parcs de
la Diputació, i de manera més greu als
que són a prop de grans ciutats. És un
tema de molt difícil solució. Seria
- 23 -

necessari incrementar les patrulles,
tant dels guardes del Parc com de la
Policia Municipal i la A.D.F de
Montcada.
10. Subvencions o ajuts de la
Diputació, via Parc Serra de
Marina
En Toni Navarrete, del Parc Serra de
Marina, informa que el Parc, a través
de la Diputació, fa una subvenció
anual de 10.000 € al Poblat del Turó
de les Maleses, instrumentat per un
conveni entre el Parc i els Amics del
Museu de Montcada. S’acorda que
l’Ajuntament i el Parc faran les passes
per establir un conveni similar. En el
nostre cas i si fos necessari, -donat
que el Museu és municipal- el CEP
s’ofereix a servir de pont com a figura
jurídica per a aquest conveni.

G rup infantil

Ja tenim aquí el final d'aquest any...
I us volem fer un tastet de com han estat aquests mesos:

L

es primeres sortides d’aquest últim trimestre van
estar ambientades en un entorn de circ! Per
colles, i en diferents dies, vam quedar-nos a casa
nostra aprofitant el verd parc de Can Zam. Allà vam
poder fer un tastet d’aeris (com per
exemple: teles),
provar el nostre
equilibri sobre el
“Slackline”
i
desenvolupar una
mica d’aprenentatge
amb
malabars.
Quanta coordinació
es necessita...!
Posteriorment hem
fet excursions a les
nostres muntanyes per
descobrir la flora i
fauna que tenim a la
Serra de Marina. Més
concretament,
vam

ja

Font de l’Alzina, dia de plu
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poder esbrinar
els tipus d’arbres
i arbusts que es
troben per Sant
Jeroni
de
la
Murtra, gràcies a
un joc de pistes que
ens
donava
informació sobre la
fulla, el fruit i altres
detalls sorprenents!
També hem fet
alguna sortida sota la
pluja, aprofitant tots
els estats de la natura,
on els grups Vent i
Terra van poder fer
diverses
activitats
sobre el reciclatge i la
t Jeroni.
Sortida a San
ó.
importància
dels Descoberta de la vegetaci
tzavara
Al fons una A
nostres residus.
A més a més, Focaigua, va aprofitar un dia per canviar la
nostra estimada muntanya per la platja, on vam poder
desenvolupar diverses dinàmiques per endinsar-nos
en
el
món
del

Dia de C

irc a Can

Zam

monitoratge.
Per finalitzar, els més petits de la casa,
van aprofitar la diada de sant Jordi per mostrar la
nostra vena artística i convertir aquesta diada en
una festa de manualitats.
l mirador

Sortida a

de Torre

Baró
- 25 -

S

ardanes

Text: Joan Llagostera, Fotos: Joan Yuste

Resistint la pandèmia amb les sardanes

P

er superar qualsevol canvi en
allò que en diem “normalitat”
i no deixar-nos doblegar per
les circumstàncies adverses, cal que
ens adaptem a cada situació i que hi
plantem cara dintre de les nostres
possibilitats, sense abandonar la
lluita i esperant amb il·lusió la fi de
les calamitats i el ressorgiment, tot i
que en aquest cas, de la Covid ens
quedarà sobretot la dolença per les
persones que mai haguéssim hagut
de perdre.
De cap manera hem volgut que
s’aturés l’activitat sardanista més
enllà del què la sensatesa exigeix, i
hem hagut de fer canvis en el format,
emplaçament i concepte de les
programacions habituals, començant
per les que ja hem tingut el darrer
any, el fatídic 2020.
Ara, al 2021, hem començat amb el
Concert d’Hivern al Teatre Sagarra,
que tingué lloc el 7 de febrer amb la
cobla Contemporània, la que ens
acostuma a animar el dia de cap d’any
a la plaça de la Vila; en aquesta ocasió
ens van interpretar una selecció de
sardanes de diversos estils i temes,
destacant
les
d’autors
contemporanis, les de Festa Major i
les del “Confinament”. La colla
Creixent de Canet de Mar va
amenitzar la vetllada puntejant
lliurement i amb destresa un parell
de peces vistoses i lluïdes.
El 7 de març havíem previst un altre
concert, aquest en commemoració de
la diada de les Dones, però una pluja
persistent unes hores abans de
començar, ens va obligar a

La cobla Contemporània i la Colla Creixent al Concert d’Hivern

suspendre’l, just a temps de parlar
amb la cobla Ciutat de Girona i evitarlos el desplaçament endebades, i
també per posar-nos d’acord per
ajornar-lo. Amb la conformitat de
l’Ajuntament es traslladà al 21 del
mateix març i al mateix lloc: al jardí
de can Roig i Torres, on més de 100
persones pogueren gaudir del
repertori format per 12 sardanes amb
noms de dona, autoria o dedicació
expressa a elles, entre les quals “Anna

Maria” de la plorada Dolors Viladrich
i “Amb l’esperit vibrant” de
Montserrat Pujolar, que ens honorà
amb la seva estimada presència, i
emocionada, dirigí unes paraules als
assistents en fer-li entrega d’una
reproducció del medalló que amb
l’emblema d’Amics de la Sardana es
troba clavat al Camí dels Degotalls de
Montserrat. Feu la presentació la
Mercè Prat, cedint la introducció de
cada sardana a diverses dones de la

Montserrat Pujolar amb la cobla Ciutat de Girona a la diada de les Dones
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S
junta d’Amics, dels geganters i també
d’una regidora i d’altres.
Aquest primer cicle de l’any el vàrem
cloure el 25 d’abril, també al jardí de
can Roig i Torres, espai agradable i
acollidor on, amb el màxim
aforament de 120 assistents que la
seguretat permet, la cobla Premià
oferí 12 magnífiques composicions
dins del concert de la Diada de Sant
Jordi, i els capgrossos de Santa
Coloma arrodoniren la festa amb un
animat galop-pasdoble: “El turco” i el
“Ball de Sant Ferriol”, convidant a la
gresca, amb partitures musicades
expressament per a cobla. Acabàrem
com és preceptiu amb La Santa Espina
i l’obsequi de roses vermelles als
Capgrossos, familiars presents dels
personatges representats, músics de
la cobla i les regidores de
l’Ajuntament, que ens acompanyaren
gentilment durant tot l’acte: Lídia
Montero i Petri Jiménez.
La sortida a l’Aplec de Caldes de
Malavella, queda suspesa, així com la
revetlla pensada pel 29 de maig. En el
proper butlletí us farem un resum del
67è Aplec, que en aquesta ocasió

s’haurà celebrat al Teatre Sagarra el
diumenge 30 de maig amb les cobles
Sabadell i Jovenívola de Sabadell, i
dedicat al gran colomenc que fou en
Joan Vicente i Castells, fundador i
ànima del Centre d’Estudis de la
Natura del Barcelonès Nord i
iniciador del Museu Municipal, de qui
enguany en celebrem el centenari del
naixement. Us recomanem que
visiteu l’exposició que sobre la seva
persona i feina feta es mostra al
Museu Torre Balldovina fins el 3 de

juliol.
No podrem anar a la Font de l’Alzina;
traslladarem la Diada del Soci a una
data i un indret de la ciutat encara per
determinar, on tindrem una activitat
sardanista especial i diferent, invitant
a la participació dels assistents. Com
sempre, al seu temps, us
transmetrem la informació que
correspongui. Esteu atents i no
deixeu d’acudir a les cites; de ben
segur que us ho passareu molt bé.

Els capgrossos amb les roses a la Diada de Sant Jordi

La cobla Premià animant al públic amb “La Santa Espina” a la Diada de Sant Jordi
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ardanes

E l lector escriu

Text i foto: Xavi Padró

Incivisme a l’entorn natural

Q

uan m’he llevat avui,
dissabte 10 d’Octubre, he
vist per la finestra la boira,
lliscant avall per la Serra de Marina,
tapant el paisatge i el sol; malgrat
això, és un dia perfecte per anar a
caminar; la temperatura es de vint
graus, així que desprès d’esmorzar em
calço les botes i me’n vaig a fer una
volta per la muntanya. No sé ben bé
on anar, però finalment m’encamino
cap al Parc de la Bastida.
Són quarts de deu i no hi ha gaire
gent pel carrer Francesc Macià. Pujo
per Prat de la Riba, i passat el
poliesportiu entro al Parc de la
Bastida, deixant la carretera i pujant
entre els pins de l’esquerra, que estan
verds i crescuts. Les últimes pluges
han arrossegat força terra, que es
barreja en el pendent de gespa verda.
Arribo a la pista que va cap a St.
Jeroni, i segurament a causa del pont
del Pilar, amb pocs cotxes aparcats, no
gaire gent i cap bicicleta, només algun
runner (una espècie en augment). Les
alzines del marge de la pista tenen
algunes fulles seques, tot i que l’estiu
ha estat plujós. Segueixo la pista fins
a Can Butinyà i en pocs minuts arribo
a St. Jeroni. En ser dissabte hi ha
parada de fruita i verdures dels
conreus cooperatius del peu del
monestir. Hi ha gent comprant-ne.
Deixo el monestir enrere per la pista
que du al barri del Canyet i, quan
comença a pujar, un caminet a mà
dreta baixa per una petita fondalada,
encaixat entre la pista i un rierol que
neix prop del monestir i desapareix
uns metres més enllà. En aquest tram
la vegetació és més espessa i ufanosa.
Als pocs metres arribo a una pista
ampla, que a l’esquerra porta a la creu
de Montigalà. Agafo a la dreta i torno
just davant l’esplanada de l’entrada a

Can Butinyà. Una parella es lamenta
per com està de bruta l’esplanada amb
ampolles, llaunes i papers. Tenen tota
la raó: per tot hi ha un escampall de
gots de plàstic, tovalloletes, ampolles
i llaunes de refrescos. Sort que
sempre porto alguna bossa i guants, i
recullo el que puc. Més endavant, sota
els pins del Parc de la Bastida omplo
una altra bossa de llaunes, ampolles
de plàstic i de vidre. Dues bosses que
llenço als contenidors del carrer Prat
de la Riba.
Tothom té el dret de gaudir dels
nostres parcs i sortir a la muntanya a
caminar, córrer o anar amb bicicleta;

fins i tot fer un ¨botellón¨ o una festa
d’aniversari, però també tenim
l’obligació de deixar-ho tot tal com
l’hem trobat, per respecte a la natura,
als altres i a un mateix.
Recordo que, ja fa uns quants anys,
en Jordi Bordanove va organitzar el
que s’anomenà Operació Silvestre.
Érem
una
colla
que,
aproximadament, un cop al mes ens
dedicàvem a recollir brossa de la
muntanya, als voltants de Sta.
Coloma. Iniciatives diverses de gent
preocupada pel nostre entorn, com
ho fan els Bruixots del Torrent, la
Plataforma de Defensa del Parc de
Can Zam, i de tantes altres que han
fet reaccionar les institucions. No
deixem que tota aquesta feina es
perdi.

Llaunes i papers als voltants de Can Butinyà
- 28 -

F auna i flora

Vidriol o
serp de vidre
Cast: Lución
Cient: Anguis Fragilis
Text: Albert Noguera

E

l Vidriol, anomenat serp de vidre
per la fragilitat de la seva cua,
també ninoia de serp perquè se’l
considera com una cria, lliseta pel tacte
de la seva pell, i encara d’altres maneres,
és un llangardaix sense potes i de cos
cilíndric, que pot arribar a fer com a
màxim uns 50 cm de llarg. Té la cua
llarga, lleugerament més curta que el
conjunt format pel cap i el tronc; però
sovint la té més curta perquè després de
trencar-se i separar-se del cos es
regenera poc.
El Vidriol, com fan moltes sargantanes
i llangardaixos, quan se sent en perill
per l’atac d’un possible depredador
allibera la cua. No la arrenca qui el vol
agafar, sinó que el mateix Vidriol té un

Alga
Cochayuyo
Text: Pepi Valls

D

escobrim avui les propietats i
beneficis d’una alga amb
característiques de sabor i
textura força diferents de la resta de
verdures marines. Assecada te una olor
de mar penetrant, que es dilueix de
seguida quan l’hidratem, donant un toc
suau i salat als nostres plats. Combina
molt be amb les verdures, les llegums i
els cereals. Quan masteguem la seva
carn, la sensació és molt semblant a la
de menjar-se un bolet.
Segurament us sonarà curiós el nom
d’aquesta alga; la raó és que prové de la
llengua quítxua, llengua original d’una
bona part nord-occidental de Sudamèrica, on es consumeix molt, i
significa “ herba aquàtica”.

mecanisme muscular destinat al seu
despreniment. La cua despresa manté
el moviment un curt temps, durant el
qual intenta atraure l’atenció del
possible depredador, cosa que pot
permetre la fugida de la resta de
Vidriol.
A diferència de les serps, el Vidriol,
com correspon a un llangardaix, té
parpelles mòbils que li permeten
tancar els ulls, i a banda i banda de la
part posterior del cap, un parell de
petits i curts conductes auditius, els
orificis d’entrada dels quals es troben

en un plec de la pell que és difícil de
veure. El color dels vidriols és variable
-bru, gris, vermellós-. Els vidriols
mascles lluiten ferotgement durant
l’època d’aparellament i se’ls pot trobar
a vegades entortolligats.
Els vidriols s’alimenten sobretot de
llimacs, cosa que fa que siguin
especialment abundants als llocs
humits, com ara els boscos de ribera de
la conca del Besòs. Destaquen per seva
longevitat. S’han citat casos de 54 anys
de supervivència en captivitat.

PROPIETATS NUTRICIONALS :
La Cochayuyo te una quantitat destacable
de fibra. La seva proteïna conté tots els
aminoàcids essencials i és especialment
rica en minerals i oligoelements.
CALCI: Destaca per contenir més calci
que la llet, 1160 mil·ligrams per cent
grams d’alga, davant els 125 mil·ligrams
per cent grams en la llet.
MAGNESI: També conté una quantitat
elevada d’aquest mineral, 1010
mil·ligrams per cent grams.
SOFRE: Aquest mineral forma part dels
aminoàcids ensofrats, que formen part
de les proteïnes dels teixits humans, i
especialment en el cabell i ungles.
IODE: Aquest mineral es troba en una
proporció més baixa que en altres algues.
El iode és necessari pel bon
funcionament de la glàndula tiroide.
A més, l’alga compta amb molts dels
oligoelements,
substàncies
imprescindibles que necessitem prendre
en petites quantitats, com ara ferro,
manganès, coure, zinc, cobalt, seleni...

Efectes sobre l’organisme: Ajuda a
regular els nivells de colesterol, a
eliminar els metalls pesants i les toxines
del fetge; fluïdifica les mucositats, essent
un protector estomacal per la riquesa de
substàncies mucilaginoses.
Comerç Just es l’empresa distribuïdora
que ens garanteix la recollida tradicional
per part dels indis maputxes, als quals
se’ls paga un preu just per la seva feina.
Jo l’utilitzo per fer un bon arròs de
verdures; li dona un toc deliciós.
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m irador
Aniversari

A

quest any se celebra el 75è
aniversari del CEP enmig
d’un lent però esperançat
retorn a la normalitat. Quin
panorama tan diferent, en tants
aspectes, del que vivíem el 1996,
quan se’n va celebrar el
Cinquantenari. Fins llavors, el CEP
era per a mi una entitat de
referència a Santa Coloma en els
vessants històric, esportiu, cultural
i social. En els anys 70 i entrats els
80, des de Grama i com a
corresponsal de diari havia
entrevistat o demanat opinió en
diverses ocasions al president
d’aleshores, Joan de Sucre. Coneixia
en Genís Ibáñez i l’Àngel Martínez,
figures
històriques
de
les
excavacions arqueològiques, i havia
vist en moltes ocasions el senyor
Vicente, sempre treballant, al
museu provisional de Mossèn Camil
Rossell. Tenia notícia de les
activitats
que
cada
curs
organitzaven des de les diferents
seccions: fotografia, sardanes,
esperanto... I sabia de la seva lluita
per la defensa de la llengua i la
cultura en temps hostils. I sobre la
gestació de nombroses campanyes
ciutadanes per la dignificació d’una
ciutat ferida i desballestada en
urbanisme i natura. M’havien
arribat les gestes de muntanya -el
motor essencial, amb l’espeleologia,
d’un centre excursionista-, també la
incansable tasca dels Bruixots del
Torrent... i ho deixo aquí sabent que
em quedo molt curta. Però no va ser
fins que vaig anar-me endinsant en
l’elaboració
del
llibre
del
Cinquantenari que em vaig fer
plenament conscient del gruix i del
valor de l’entitat. A través de les
entrevistes amb persones i grups

Agustina Rico

vam rememorar els inicis de
l’excursionisme colomenc, la brutal
urpada de la guerra, la il·lusionada
fundació del Centre superant mil
esculls, la lenta consolidació, les
angoixes
econòmiques,
el
volenterós
ressorgir,
la
transformació i l’obertura a la
ciutat, les constants feines de
suplència sobretot amb el Poblat...
Amb el pas dels anys, el CEP s’ha
constituït en una entitat que ha
sabut connectar memòria històrica
amb reivindicació de futur i ha anat
incorporant diversitat de tasques
sense desplaçar la seva essència
profunda excursionista i cultural.
Ha mantingut una visió crítica i
independent sobre l’actuació a la
ciutat de polítics i administracions
a la vegada que sempre ha estat
disposada al diàleg i al treball. En el
moment de felicitar el Centre
Excursionista Puigcastellar pels
seus 75 anys, crec que és de justícia
expressar un profund agraïment a
totes aquelles persones que hi han
deixat incomptables hores de la
seva vida fent rutllar aquesta
maquinària col·lectiva des de totes
les seccions, des de totes les
tasques. I penso que els i les
vigilants del Poblat en poden ser
una mena de símbol : un ésser
humà fent una feina voluntària,
dura, constant i imprescindible, dalt
del Turó on tot va començar. Per
molts anys, CEP! I gràcies per haverme fet un lloc entre vosaltres.

Perifèries

D

es de fa un cert temps,
aquest terme ha fet
fortuna. En el sentit de
límits difusos, de mestissatge, de
noves
onades
humanes
o
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artístiques o de pensament. I
Periferia és el títol de la pel·lícula
amb elements de reportatge sobre
Santa Coloma, triada per anar a la
darrera edició del prestigiós festival
cinematogràfic
Seminci
de
Valladolid. A Santa Coloma, les
opinions que més han transcendit
sobre aquesta obra han estat
negatives, en alguns casos amb un
to d’un cert menyspreu o d’una
certa fúria. Tot legítim, però
considero que injust. És difícil
encertar quan s’han creat
expectatives i en aquest cas n’hi
havia moltes i diverses. Però amb
les obres de creació -per molt
revestides de periodisme que
estiguin- s’ha de ser més flexible.
Periferia no és un 30´ ni sobre el Pla
Popular, ni sobre el passat i el
present de la immigració, ni sobre
els problemes socials de la Santa
Coloma d’avui. Recull l’esperit de
lluita col·lectiva que significà el Pla
Popular, fa un homenatge a les
figures de Xavier Valls i Maria José
Olivé i plasma pinzellades d’alguns
aspectes socials de la Santa Coloma
actual. I conté moments d’un fort
impacte estètic, seqüències de valor
documental,
música
urbana
colomenca actual i minuts d’una
enorme força evocadora i fins
poètica. I el material no inclòs
donarà per altres treballs més
estrictament històrics i periodístics.
Santa Coloma no surt gaire en obres
cinematogràfiques. Només recordo
Biutiful (2010), protagonitzada per
Bardem, d’una gran negror social, i
La Estrella (2013), carregada de
tòpics. Amb errors o amb encerts,
Periferia és un altre tipus de
proposta.

La foto retrobada

“La lectora”,
novament
restaurada
Text i foto: Ferran López

L

El soci Àngel Elvira ens envia aquesta foto dels anys 50 on es
veu un ramat de vaques que pasturen a la riba del Besòs, a
l’alçada de l’antiga passera del barri de la Catalana, a Sant
Adrià de Besòs, que va desaparèixer arrossegada pel riu en els
aiguats de 1962. Les vaques eren de la família Soler, que tenien
una lleteria prop del riu, a l’actual carrer Lluís Companys.
Estació Meteorològica del Centre Excursionista Puigcastellar 233 A
Conca del Besòs - Plaça de la Vila - Santa Coloma de Gramenet

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Gener - Abril 2021
Mitjanes

Mínima

Màxima

Gener

22,4ºC dia 2

-1ºC dia 6

Màximes: 13,7ºC
Mínimes: 5,7ºC

º

Febrer

23,7ºC dia 3

7,2ºC dia 16

Màximes: 18,1ºC
Mínimes: 10ºC

º

Març

22,8ºC dia 21

4,9ºC dia 21

Màximes: 19,5ºC
Mínimes: 9,1ºC

º

Abril

24,1ºC dia 1

7,6ºC dia 8

Màximes: 20,8ºC
Mínimes: 10,6ºC

º

Dies de pluja

Total litres / m2

Gener

3

18,3 litres

Febrer

4

16 litres

Març

3

16,4 litres

Abril

6

29,9 litres

Total dies pluja: 16
Total trimestre: 80,6 l.

Web del CEP:

www.puigcastellar.cat
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’estàtua de “La Lectora”,
asseguda sobre els antics
safarejos de la Plaça
Montserrat Roig de la nostra
ciutat, ha estat novament
restaurada per l’Ajuntament el
passat mes d’abril. Aquest cop, el
llibre i parts dels dits de l’estàtua
havien estat arrencats per algú
l’octubre de l’any anterior, amb
qui sap si per vendre’n el bronze
o per que no l’hi agraden els
llibres.
És la segona vegada que l’estàtua
ha patit un atemptat similar -fa
uns anys ja li van serrar
directament el braç que sostenia
el llibre, per sota el colze-, i
confiem que hagi estat la darrera.
Aquesta és una bonica figura,
també molt estimada pel seu
simbolisme i pel lloc on va ser
ubicada, la plaça que rep el nom
de l’escriptora Montserrat Roig.
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