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Sumari ditoriale
Santa Coloma és una ciutat que per la seva història urbanística no

disposa de carrers o places amples, amb arbres de gran capçada o
singulars, sigui per la seva edat, mida, característiques botàniques,

raresa, qualitats estètiques o valor ornamental, històric o simbòlic. Durant
els darrers anys, la ciutat ha perdut alguns arbres interessants. N’hi ha que
han estat retirats per causes naturals o plagues, com la vella palmera de Can
Roig i Torres i la de la plaça de la Vila, abatudes per l’escarabat morrut. Però
alguns altres han estat talats de manera expeditiva, sense temps a repensar
tan dràstica decisió. Exemples no en falten: el gran pi de l’avinguda Anselm
de Riu, o fa uns anys, la desaparició de la pineda de Can Sisteré, tot i que en
aquests dos casos potser calia fer-ho, segons informes on s’al·legava el mal
estat de l’arbrat. Però en altres casos no ha estat així, i en determinades
intervencions urbanístiques no es mira prim i s’arrasa amb el que hi ha, sense
calibrar la importància que té un arbre de gran envergadura al mig de la ciutat.
A la confluència dels carrers Prat de la Riba i Amèrica s’ha aixecat una
promoció d’habitatges on s’han talat dos grans arbres (un pi i un eucaliptus)
que ocupaven una part del solar on paradoxalment no s’hi ha construït i ara
és un parc infantil encara tancat al públic. No s’entén perquè no se’ls va
indultar, i ara la plaça podria gaudir d’una gran ombra. O recordar el centenari
gran pi pinyer al pati de l’escola Riera Alta, que si no s’hagués talat avui
donaria ombra durant l’estiu i no caldria posar un tendal.... Segurament, la
presència dels arbres encareixen les obres, però potser no comptabilitzem
prou el benefici que ens retornen a nivell de purificadors de l’aire, refugi
d’ocells, paisatgístic... o fins i tot l’estima que li tenen els veïns que els han
vist sempre allà.
Realment sabem els arbres singulars que tenim a la ciutat? Tal i com si que
existeix el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic per a preservar
monuments, no coneixem cap catàleg, ni llistat que reculli patrimoni verd,
tot i que en aquest Catàleg del Patrimoni es recull en genèric preservar jardins
o zones verdes, però sense singularitzar-ne cap en concret...
Actualment, les administracions apliquen la Norma Granada com a mètode
per a valorar arbres i arbustos ornamentals, en què es tenen en compte
diferents factors que atorguen valor als elements vegetals a més dels
monetaris, com ara paisatgístics, ambientals, socials i culturals. Ara com a
mínim podem quantificar el valor dels arbres, però caldria fer un pas més i
catalogar aquells que per la seva singularitat calgui preservar per la Santa
Coloma del futur: els grans pins que encara trobem en alguns barris perifèrics,
el vell garrofer i els cedres de Torribera, el gran lledoner de la carretera de la
Roca, la surera monumental de can Calvet... i anem fent llistat. No hem de
perdre la connexió amb la natura. Hem de repensar les ciutats, passar de les
superfícies fredes, exemptes de tot allò verd, a urbs que integrin naturalesa,
que portin la proximitat del medi natural i que serveixin de refugi per a una
biodiversitat urbana.
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Del Figaró 
a la Garriga
pels cingles 
de Bertí
El 17 d’octubre vam fer la

primera excursió de
muntanya després del

tancament de la Covid; vam anar al
Figaró en tren, i seguint fins al final
del poble vam agafar la pista que ens
va endinsar poc a poc al Sot del Bac.
La vall es va tancant a mesura que
anem ascendint cap al salt del Prat,
que porta poca aigua per la sequera
que ens està afectant.
Sortint de les parets que envolten el
salt i vorejant les parets per un camí
en ziga-zaga, arribem a la seva part
alta, on una plataforma ens permet
una mirada per sobre del salt; seguim
el camí que va amunt cap al coll de
Pedradreta, on arribem a una pista
que careneja i ens porta a la base dels
cingles. Comencem a pujar per un
sender que va fent ziga-zagues

superant cota, per arribar a l’altura de
La Trona, un gran roc que sobresurt
de la línia dels cingles i que ens dona
una panoràmica fantàstica, no només
cap a l’est, sinó també cap als cingles
que tenim a nord i sud.
Ascendim el poc que ens queda fins
l’altiplà que hi ha sobre els cingles, on
esmorzem i explorem els miradors
que ens ofereix la zona. Marxem cap
al sud resseguint els cingles, que
també ens ofereixen multitud de
miradors, on podem veure ja el castell
de Montmany en ruïnes, i molt més
al sud un dels nostres objectius: una
torre de senyals que es retalla encara
petita contra el cel ens indica que allà
al seu costat hi ha el santuari de
Puiggraciós. Resseguim els cingles
fins el mirador de la Taula de Pedra i
a poca distància agafem un corriol

untanyam Text: David Buils

La Trona Foto: Manuel Caballero 

que ens porta al grau de Montmany,
corriol que ens permet baixar les
parets dels cingles de manera fàcil.
Sota les parets, seguim cap al
santuari de Puiggraciós, baixant fins
sota el coll de Tripeta, on tornem a
recuperar altura fins al santuari. Allà
dinem, asseguts a la bancada que hi
ha fora el santuari. Desprès de dinar
pugem a la torre de Puiggraciós i des
d’allà agafem un sender que baixa per
la carena de darrera la torre, arribant
a un camí ample que ens porta a can
Miquel. Travessem el mas i lliguem
amb el PR C-33 que ens portarà fins
a la Garriga per pistes i senders.
Abans de travessar la C-17 arribem a
la Doma, el cementiri municipal de la
Garriga, on es troben tombes
medievals i d’època romana. Un cop
travessada la C-17, anem cap a
l’estació de tren mentre veiem l’antic
hospital de la Garriga, ara remodelat
com a centre sòcio-sanitari modern.
Passem per carrers d’ambient
modernista, amb cases de l’època. A
l’estació ens separem els qui hem
vingut en tren i els qui han arribat en
cotxe.
Tornen a pujar les dades de la Covid
i no hem pogut preparar res més
abans de cap d’any, però el temps que
tenim el dediquem a preparar
diverses sortides per començar
millor aquest any 2022.
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Senderisme

Text: Pedro Sancho

Santa Coloma, 
Montcada i Reixac,
Església preromànica
de Sant Pere de Reixac
Poblat ibèric del Turó
de les Maleses,
Pedrera de la
Vallençana, Font de
l’Amigó, Can Ruti,
Santa Coloma

Aquesta es la història d’una
animosa colla que el 7 de
novembre passat, sortint

de Santa Coloma i Sant Andreu
Comtal, es van trobar al pont de

Montcada a les 8:35 h, amb
puntualitat britànica.
Molt alegrement vam pujar fins a
trobar el sender de l’Antena, que
ens va portar fins a Sant Pere de
Reixac; esmorzem, contemplem
l’església i el seu magnífic
campanar. Seguim pel Pr-149 que,
amb suau però constant pujada,
ens portarà fins al Turó de Les
Maleses, al cim del qual es troba
un poblat Ibèric ben conservat i
amb nous panells informatius
molt didàctics. A partir d’aquí, un
camí descendent ens deixarà a la
Font de l’Amigó, on descansem,
carreguem aigua i cap a Can Ruti.
En arribar al punt de connexió
amb el GR-92 ens plantegem si
agafar el bus a Can Ruti o seguir
fins a Santa Coloma caminant.

D’aquí ve allò “d’animosa colla”, ja
que decidim seguir el GR-92, i
arribem a Santa Coloma cap a les
13:30 h. Resumint, en paraules de
l’amic Pere, ha estat “...una molt
bona excursió, un molt bon dia i
una molt bona companyia!”

Llicències
federatives 2022
Resum de preus (adults)

* Per informació sobre les modalitats contacteu amb
secretaria del CEP de dilluns a dijous i de 19:00 a
21:00 h tel: 93 385 99 41
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Text: Gramenet.tv i Redacció

Actes del Correllengua 2021

Tal com informàvem
més exhaustivament
en el butlletí anterior,

aquesta edició del
Correllengua a Santa Coloma
està sent força participada,
amb molts actes distribuïts
per la ciutat, i dels que avui us
en fem un petit resum:

Acte de presentació a la plaça
del Rellotge
El diumenge 24 d’octubre, a la plaça

del Rellotge de Santa Coloma de
Gramenet, va tenir lloc l’acte central
del Correllengua, convocat per
diverses entitats ciutadanes.
En primer lloc, “Mimatura” va
narrar uns contes per al públic
familiar, continuant després l’acte
amb diverses intervencions:
Els Amics de la Sardana i
l’Associació Pro Aplec van realitzar
un taller de sardanes i una ballada,
formant una bonica rotllana.
En el marc de l’homenatge que ret el
Correllengua aquest any a Isabel-
Clara Simó, van ser llegits alguns
textos de l’escriptora d’Alcoi.

Ballant a la Plaça Rellotge. Foto Mercè Prat

La lectura del Manifest del
Correllengua va estar a càrrec de
membres de la colla castellera
Laietans de Gramenet, amb el
suport del CNL L’Heura. Els
mateixos castellers van aixecar un
pilar commemoratiu de l’acte, el
primer aixecat després de la
pandèmia.
L’acte finalitzà amb un concert de
cançons i glosa a càrrec de TRÄ
(Laia Pedrol i Marc Serrats).

Acte d’Artemis a la biblioteca de
Singuerlín
El dimecres 3 de novembre, a la
Biblioteca de Singuerlín Salvador
Cabré, es presentà un acte molt
interessant i lluït, aprofundint en
diverses obres d’Isabel-Clara Simó,
centrat en la violència de gènere,
acte que va estar organitzat per
l’Associació colomenca de Dones
Artemis.

“Poetes del Barcelonès Nord” a
La Colmena
El dissabte 6 de novembre, al Teatre
La Colmena, organitzat per
Òmnium Cultural del Barcelonès
Nord i el CEP, un grup força
nombrós de “Poetes del Barcelonès
Nord” ens varen delectar recitant
els seus propis poemes i d’altres
poetes catalans.

Taula rodona sobre la situació
del català a la ciutat
El dijous 18 de novembre, a la
Biblioteca del Fondo, i dins una Sala
Jaume-P. Sayrach plena de gent, el
Centre de Normalització Lingüística
L’Heura va realitzar una taula
rodona sobre “La situació del català
a Santa Coloma de Gramenet”, i en
acabar les intervencions dels
components de la taula, molts dels
assistents varen intervenir amb
preocupació pel fort descens de l’ús
de la llengua al carrer i a les
institucions, tant a la ciutat com a
la resta de l’entorn metropolità.

ulturaC
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Un poema a l’exili*
A la Memòria del meu oncle, 
en Joan Moran
*Us compartim l’article que ens ha enviat l’Alba Gómez,
directora d’aquest magnífic documental. Fa més de dos
anys que la secció de Cultura del CEP el va programar,
però les restriccions provocades per la pandèmia de la
Covid 19 no ho han permès fins el passat mes de
desembre. En acabar la projecció, el públic assistent va
poder manifestar la seva gran qualitat, l’emoció gens
continguda... així com la sorpresa generalitzada per una
història tan poc coneguda, la de la relació entre l’obra, les
circumstàncies i els seus autors. Us el recomanem; el
podeu visionar a Internet en la seua versió reduïda de 51’ 

El diumenge 12 de desembre vaig tenir el privilegi
de presentar el meu documental Un poema a
l’exili, el Pessebre de Pau Casals i Joan

Alavedra,a l’Auditori de Can Roig i Torres, convidada pel
Centre Excursionista Puigcastellar, en el context de les
celebracions del seu 75è aniversari.
Basat en la correspondència inèdita entre el Mestre Pau
Casals i el poeta Joan Alavedra, la pel·lícula explica la
història d’una obra a quatre mans, i la resposta creativa de
dos artistes i amics al dolor de la Guerra.
A partir d’un poema que Alavedra havia escrit a la seva filla
l’any 1934, Casals  va crear la seva composició musical més
important, l’Oratori del Pessebre, primer a Prades, on
ambdós amics compartiren exili, i després a Puerto Rico
(país natal de la mare del músic), on es va exiliar a mitjans
dels anys 50 en conèixer la que seria la seva dona, la porto-
riquenya Marta Montáñez. El Pessebre es va estrenar a
Acapulco (Mèxic) el 1960, i va rebre l’ovació entusiasta
d’un nodrit públic mexicà i d’exiliats catalans. Arran
d’aquest èxit i quan ja comptava 85 anys, Casals va iniciar
amb Alavedra un llarg cicle de presentacions de l’Oratori,
que els va portar a recórrer diversos països del món amb
la única finalitat de promoure la pau mundial en el context
de la Guerra Freda, i que va durar fins la mort de Casals el
1973.
Crec que poques presentacions de les que he fet han estat
tan emocionants per a mi. Presentar la pel·lícula a casa, a
la ciutat de la meva família paterna i on vaig esdevenir
periodista, va tenir per mi un significat molt profund.

Després de la projecció vam poder celebrar un petit cine
fòrum amb als amics del CEP i la resta del públic que ens
acompanyava, entre ells alguns representants de
l’Ajuntament, amics i familiars. Val a dir que no hi ha
regal més gran per un director que exposar-se a la reacció
del públic després de veure la seva obra. Jo he tingut la
sort de gaudir-lo en més d’una ocasió, a Puerto Rico, a
França, i fins i tot a Londres, i en tots ells, sobretot a
Santa Coloma, he pogut constatar que, com deia  Casals:
“Tant en l’art com en la vida tots els homes, siguin d’on
siguin, comprenen el llenguatge que surt del cor”.

ulturaC

Pau Casals i  Joan Alavedra

L’Alba Gómez en acabar l’acte Foto: Petri Jiménez



El 20 de novembre,
organitzat per la secció de
cultura del CEP, prop d’una

trentena de socis i amics vàrem
fer una visita guiada al Museu
d’Arqueologia de Catalunya. El
motiu principal era l’exposició
sobre la cultura i el món iber, amb
peces de tot el llevant

mediterrani, i especialment el
peninsular.
La mostra era de gran interès, per
la temàtica, pels audiovisuals, i
sobretot per la gran i
extraordinària qualitat de les
peces exposades.
Encara que algunes eren
reproduccions, impressionen per
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Text: Albert Bellido i Albert NogueraulturaC
la seva factura la “Dama d’Elx” i la
“Dama de Baza”; de la resta,
destacaríem la peces de joieria,
monedes, armes i ceràmica de tot
tipus. Es també admirable el
“tresor de Tivissa”, per la seva
elaboració i bellesa. Així mateix,
ressalten les escultures humanes
de prínceps i guerrers, i de
diferents animals (Bous, Lleons,
Llops, Cavalls) treballades en
pedra calcarenita, de gran qualitat
i detall, totes elles del Sud
peninsular.
Cal destacar que el nostre Poblat
del Puig Castellar estava
representat per  3 peces de gran
valor arqueològic: el Cap Foguer,
el crani enclavat i la mesura de pes
amb inscripció ibera.
Una visita molt interessant i
instructiva, que permet donar
noves referències i coneixements
sobre aquesta tan nostrada
civilització.

L’enigma Iber
Visita al Museu d’arqueologia
de Catalunya
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Text: Roser Vicente, Fotos: Joan Yuste ulturaC
29ª Vetllada
Nadalenca 
al CEP
Enguany, amb motiu de la

celebració del 75è aniversari del
CEP, vam voler que la Vetllada

Nadalenca fos diferent. Calia la
implicació de totes les seccions del CEP
que volguessin col·laborar-hi, per
visualitzar el conjunt d’activitats que
portem a terme. L’espai va estar
ambientat amb uns senzills motius
nadalencs, i acompanyat per panells que
representaven, en format d’Auca,
algunes de les accions històriques del
CEP a nivell ciutadà.
El lloc triat va ser el teatre La Colmena,
en part per comoditat, per tal que el
personal que actuava i el públic en
general estigués més còmode, com
també perquè era com tornar a les arrels
del CEP, ja que la nostra entitat té el seu
origen en el que va ser la centenària
Cooperativa La Colmena.
Obrí l’acte el president Albert Noguera i
tot seguit Ferran López i Elena Roc van
anar presentant els participants.
La secció de Muntanya ens oferí un
vídeo magistral, recull de diverses
sortides, amenitzat amb poesies
referents a la muntanya i recitades per
David Buils, recital que va ser tancat
amb l’actuació de l’Orfeó Tanit, amb la
peça Signore delle cime.
Tot seguit la secció de Cultura va oferir
poemes i textos dels autors colomencs
Màrius Sampere, Josep Sol i Joan López
Berruezo.
Les seccions de Sardanes i Aula
d’Extensió Universitària presentaren
una versió d’Els Pastorets. I el Col·lectiu
Ciutadà una personal visió dels Bruixots
del Torrent.
Per acabar, l’Orfeó Tanit va oferir
diverses peces del seu repertori.
Va ser una vetllada diferent, per diversos
aspectes relacionats amb els moments
actuals: lloc, mascaretes, la no relació
posterior dels socis assaborint els
tradicionals ganyips i el vi dolç...
Esperem i desitgem que la propera
Vetllada ens puguem retrobar i brindar
pel nou any. Mentrestant, feliç any
2022! 

Presentació de l’acte

Intervenció del Teatre Llegit de l’Aula Universitària



ida del CentreV
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Neix a Santa Coloma el 31 de
gener de 1929. Filla única
d’en Josep Manent –llinatge

procedent del Maresme-, i Rosa Sol,
una línia dels “Sol”, molt antics a
Santa Coloma. Tenien una botiga
d’espardenyes que ella transformà en
sabateria de molt d’èxit. Un 3 de juliol
de fa 64 anys, es va casar amb
l’Eduard Juanola, amb qui va tenir 2
filles, l’Alba i la Berta, aquesta última

traspassada l’any 2012.
Era sòcia del CEP amb el número 23,
des de l’any 1948, i la seva
col·laboració -entre d’altres- destaca,
per exemple, en la participació a les
acampades amb els anglesos a Can
Butinyà. També era una amant del
món sardanista.
Ens va deixar el passat 11 de
desembre. Descansi en pau. 

Redacció del Butlletí

Ens deixa Roser Manent Sol,
una de les sòcies més antigues

25 de gener de 2014, entre altres
socis, Rosa Manent i el seu marit
Eduard Juanola, en l’acte d’entrega
de la medalla a la fidelitat pels seus
més de 60 anys de pertinença com
a socis del CEP.

Quan estem a punt d’enviar a impremta aquest
butlletí, hem sabut que les paperetes de la Grossa
de cap d’any del CEP han obtingut la devolució en

un dels seus 4 números, l’acabat en 6, devolució
corresponent al del 1er. premi.
Això representa que a cada papereta li correspon 1 € de
devolució. Un petitíssim premi de consolació, sí, però que no
desaprofitarem, ja que podria anar be per l’economia del
Centre, que sempre va justeta.
Podeu passar per la secretaria del CEP de 7 a 9 del vespre, de
dilluns a dijous. No cal dir, però, que s’agrairan totes les
devolucions que cediu al CEP.

Comencem l’any amb un somrís!



ida del CentreV
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Text: ANC

La sala d’actes de la biblioteca
Salvador Cabré del Singuerlín
es va omplir el passat dimecres

26 d’octubre, per assistir al primer
acte commemoratiu dels 75 anys del
CEP. Hi havia socis novells, antics,
familiars dels primers presidents i
fundadors, i els darrers quatre
presidents de l’entitat, regidors i
regidores de l’Ajuntament i d’altres
amics de l’entitat.
El president Albert Noguera va donar
la benvinguda als presents i va fer un
esbós de l’ahir i l’avui de l’entitat,
desitjant que el Centre pugui arribar
al centenari amb bona forma i
adaptant-se als nous temps. Acte
seguit, la Mercè Prat, com a

conductora de l’acte, va donar a
conèixer el calendari commemoratiu
dels 75 anys amb fotografies
retrospectives de la vida del CEP, i va
presentar la projecció d’un
documental produït per Gramenet
TV i confeccionat per Josep Pitarque
i Agustina Rico,  on es rememora la
trajectòria del CEP. L’acte es va cloure
amb un petit recital de l’Orfeó Tanit.
Amb aquest acte,  en el que també es
va presentar el Logo* commemoratiu,
es dona el tret de sortida a diverses
activitats commemoratives que el
CEP portarà a terme entre aquest
octubre passat i l’octubre de 2022.
Podeu veure els vídeos de l’acte i del
documental:  a Gramenet.tv, a la

pàgina WEB del CEP o a aquests
enllaços:
https://youtu.be/W_jAJ_yddAw
Acte de presentació a la Biblioteca
Salvador Cabré 26/10/2021
https://youtu.be/aNNNFVEqplQ
Documental 75 anys del CEP
https://youtu.be/PfUbk7Zrwaw
Actuació Orfeó Tanit. Biblioteca
Salvador Cabré 26/10/2021

Acte de presentació dels 75 anys del CEP

* NOTA DE LA JUNTA: 
El Logo commemoratiu dels 75 anys
del CEP ha estat dissenyat i cedit
gratuïtament per la Impremta Varela,
a la que agraïm llur dedicació i
generositat vers el Centre
Excursionista. 

El darrer dissabte de gener, dia 29, té lloc al nostre local social l’Assemblea Anual de Socis, sempre

que la situació epidemiològica ho permeti, o calgui reduir el nombre d’assistents, que en el

moment d’entrar a impremta aquest butlletí, es del 70%, és a dir, 49 persones.

Aquest any 2022, i tal com marquen els nostres estatuts,  cal renovar la Junta Directiva del CEP. Per

aquest motiu s’ha de proposar i votar el futur president del CEP, a la vegada que s’ha de proposar i votar

la futura Junta Directiva. Amb aquesta finalitat s’ha nomenat la Junta Electoral, que ha rebut les

propostes a la presidència i ha notificat els terminis que corresponen al nomenament de la nova junta. 

Assemblea anual socis. 
Elecció de la nova Junta Directiva

Un moment de l’acte Foto: Josep Pitarque
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Martí Gasull i Roig va ser
un activista per la
llengua catalana i un

dels fundadors i principal impulsor
de la ONG Plataforma per la Llengua.
Gran muntanyenc, va morir en una
allau a l’Himàlaia nepalès l’any
2012, als 43 anys. L’octubre de 2012
va rebre a títol pòstum la Creu de
Sant Jordi, que lliura la Generalitat
de Catalunya. També va rebre la
Medalla d’Or al Mèrit Cultural de
l’Ajuntament de Barcelona.
El 2013 la Plataforma per la
Llengua va instituir els  “Premis
Martí Gasull a l’exemplaritat en
defensa de la llengua”, per tal de
recordar els valors que van guiar
Gasull, i alhora reconèixer aquelles
persones i entitats que treballen en
favor de la llengua catalana. Fet pel

qual es fa difusió pública per votar
totes les propostes. Tothom ha
pogut proposar candidats fins el
passat 22 de desembre. L’entitat o
persona guanyadora del premi
s’escull per votació popular entre els
tres finalistes, seleccionats pels
membres del jurat entre les 324
candidatures presentades enguany.
El 21 de gener es fan públics els tres
finalistes. A partir d’aquest dia,
comença el període de votació
popular, que decidirà quina és
l’entitat o persona mereixedora
d’aquest premi, dotat amb 3.000
euros i un guardó de reconeixement
fet per l’orfebre Joaquim
Capdevila.El lliurament dels premis
es farà el 15 de març en una gala al
Teatre Poliorama de Barcelona, que
per cinquena vegada també servirà

Text: ANC

per distingir amb el Premi Especial
del Jurat una persona que tingui
una trajectòria acreditada en la
defensa de la llengua. El jurat dels
premis el formen Eva Bertrana,
Carme Forcadell, Isona Passola,
Joan Maria Pou, Xevi Xirgo, Fanny
Tur, Anna Moner, Pilar Roig i Òscar
Escuder, president de Plataforma
per la Llengua.
En la IX edició dels premis, el CEP
entre moltes altres entitats, ha
estat proposat per aquest guardó,
en reconeixement de la divulgació
del català.
En aquest aspecte, cal recordar la
defensa i divulgació que ha fet del
català des de la seva fundació. Com
a anècdota, esmentar que als anys
50 i 60 al CEP es feien classes
d’amagat de català, tot anunciant
que eren cursos d’anglès. Ja abans de
la democràcia, i en la mesura que va
ser possible, va incorporar el català
en les comunicacions i publicacions,
fins a la plena normalització. Des de
fa anys, el CEP té establert un acord-
conveni amb el Centre de
Normalització Lingüística l’Heura,
per promocionar el català i que els
nous parlants puguin venir a
practicar-lo.

ida del CentreV

El CEP, proposat als premis
Martí Gasull

* NOTA DE LA REDACCIÓ: 
En el moment d’entrar a impremta el
Butlletí s’han publicat els 3 finalistes
al premi, el Diari de Balears, Ràdio
Arrels de Catalunya Nord i la
Cooperativa La Fageda, als que
felicitem de tot cor
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Text: Xavi Padró

Esmorzar Ibèric del CEP 2021

El passat 19 de desembre, com
és tradició, ens hem trobat al
Planell de les Alzines els socis

i simpatitzants del CEP per celebrar
el tradicional Esmorzar Ibèric.
Tothom hi és convidat a gaudir-ne.
Aquest any teníem un doble motiu de
celebració: l’any passat no es va poder
celebrar per la Covid i el 2022
celebrem el 75 aniversari del CEP.
Donada la situació sanitària, es va
sospesat suspendre’l com l’any
passat... però valorant que és un lloc
a l’aire lliure, i prenent mesures
estrictes per assegurar la distancia de
les persones a la cua, el personal
repartint el menjar de manera
individual, i el més important, que
tothom porta el seu plat, got i
coberts... doncs tot es segur!
És l’últim diumenge de Desembre,
són ¾ de 10 del matí i estic a punt
d’arribar al Planell de les Alzines, al
peu del Poblat Ibèric Puigcastellar.
Suposo que la majoria dels qui esteu
llegint aquestes línies ja sabeu el
perquè. Ho heu endevinat! Avui hi ha
l’Esmorzar Ibèric que organitza el
CEP. Pujant pel camí, abans d’arribar
al monòlit on hi ha escrit el poema de
Màrius Sampere sobre el GR-92, ja
sento el parlar de la gent, i veig alguns
d’ells mirant la ciutat i el mar encara
mig emboirat als seus peus. Hem
tingut sort! Tota la setmana amb
boira i avui fa un dia agradable, amb
un sol radiant que ens escalfa en un
desembre fred i humit. Quan arribo,
les taules ja estan parades. Saludo als
companys del grup de muntanya i els
coneguts del Centre. La gent comença
a fer cua, amb el seus plat i got de
vidre, per no malmetre i contaminar
més el planeta. Com ja es tradició, a
la primera taula hi ha les mongetes i

les botifarres negres i blanques -no
sabria dir quina és més bona-, ben
cuites i calentes. Fa uns anys les
brasejàvem aquí dalt, però ara és
prohibit fer foc a la muntanya... és
igual, estan bones! La següent taula
és la de begudes; aigua i vins blanc i
negre per acompanyar les botifarres.
Mentre mengem fem petar la xerrada
amb un o l’altre, i al cap d’una estona
arriba la coca de forner amb xocolata
de rajola, i el cafè, i les infusions
d’herbes... La gent ha anat venint, i
en poc temps les botifarres, les
mongetes i el pa han desaparegut, i
les infusions i la coca volen...
Com cada any, els grallers van agafant
posició al capdamunt del pla i
acaricien els instruments... fem un
semicercle al seu voltant i comencen
a cantar i tocar gralles i tambors, i

segueix la festa, cantant o picant de
mans seguim les tonades, per
finalitzar cantant tots el tradicional
«Tio Pep», recordant l’Alfons
Martínez.
En acabar, el president del CEP,
l’Albert Noguera, ens dirigeix unes
paraules i dona gràcies a tothom per
haver vingut*; ens anuncia que aquest
any acaba el seu mandat i desitja
ànims i sort a la persona que al gener
n’agafi el relleu. Gràcies Albert, per la
teva tasca i el teu tarannà! 

Els Grallers dinamitzant la festa Foto: CEP

ida del CentreV

* Agraïment de la Junta del CEP
Un cop oberta la guardiola amb les
aportacions per col·laborar amb les
despeses de l’esmorzar, s’han recollit
prop de 490€, que han reduït el
dèficit a només 277€. Moltes gràcies
i bon any!
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oto CEPF

Exposició fotogràfica-poètica:

“Llibertats perdudes”

Una trentena de fotògrafs i
prop de 60 representants de
la societat civil uneixen les

seves mirades en una obra conjunta
en benefici de l’ONG Open Arms.
La mostra pretén cridar l’atenció
sobre la vulneració i el retrocés de
drets fonamentals. Fotògrafs de
reconegut prestigi i noves promeses
han cedit imatges per a aquesta causa
solidària. Són mirades de solidaritat,
de denúncia, d’esperança, de tendresa
o de voluntat de justícia expressades
en diferents estils i procedències. Hi
col·laboren, amb les seves reflexions
i comentaris destacats representants
de la societat civil. Manuscrits d’una
seixantena de persones vinculades al

món de les arts, les ciències, la
judicatura, el periodisme, el
sindicalisme, l’empresa, la política,
l’activisme, la solidaritat o
l’ensenyament. Són textos de
denúncia, expressions de desig o

d’esperança, de vegades irònics i
d’altres vegades més literaris o
poètics.
Acompanya cada imatge un
comentari manuscrit. Una obra única
on la paraula i la imatge s’uneixen i
donen forma a un discurs propi.
En la inauguració, celebrada el passat
26 de gener, Vicenç Semper,
president de la Associació Catalunya
Mirades Solidàries, va presentar el
llibre “Llibertats Perdudes”. Es pot
comprar el llibre i també les obres
exposades a la mateixa sala
d’exposicions, a benefici íntegre de
l’ONG Open Arms.

Cloenda de l’exposició:
L’exposició restarà oberta a tothom
fins el dijous 3 de març. Es clourà a les
19:30 h, amb la xerrada del fotògraf
colomenc Joan Guerrero:
“Fotoperiodisme i Humanisme”

Lloc i horari de visita: 
Sala d’exposicions del Centre
Excursionista Puig Castellar. Carrer
Sant Josep 20, de dilluns a dijous de
19:00 a 21:00 h

Més informació:
Associació Catalunya Mirades
Solidàries 
catalunyamiradessolidaries@gmail.com
www.catalunyamiradessolidaries.cat 

El Col·lectiu Catalunya Mirades Solidàries

Una de les fotografies exposades
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El passat 5 de novembre de
2021 va morir a Santa Coloma
en Carles Viñas i Serra als 85

anys. 
Va ser una persona amb empenta, ple
d’energia, bon lector i donat a
escriure, muntanyenc, cristià i
catalanista. Els últims anys de la seva
vida els va passar empresonat en un
cos que no l’obeïa, per culpa d’un
ictus, però tot i així s’hi va resignar
amb aquell humor tan seu, que
sempre l’havia caracteritzat. Ara ja
campa pel “seu” Cel, ple de turons i
muntanyes, ple de bolets i de flora i
fauna boscana. Rodejat dels seus
pares, son germà, i d’altra família i
amics que van “marxar” abans que ell. 
Jo us parlaré d’en Carles Viñas des de
la visió d’un fill que admirava a son
pare.
Per sobre de tot, en Carles Viñas
estava profundament arrelat a Santa
Coloma, d’on no va voler marxar mai;
Era soci de la majoria d’entitats que
feien “poble”: Centre Excursionista
Puig Castellar, Els Amics de la
Sardana, Patronat Pro-aplec,
Cooperativa la Colmena…
Era metge; va ser el pediatre de molta
gent de Santa Coloma que ara tenen
entre 35 i 65 anys. Molta gent encara
em diu: “Ton pare era el meu
pediatre”, i em parlen d’ell amb
reconeixement i respecte.
Durant uns anys, i conduït pel seu
amor al país i a la seva gent, es va
dedicar a la política, primer com a
Diputat al Parlament de Catalunya, i
després com a regidor de
l’Ajuntament, on va demostrar les
seves dots per arribar a consensos i
negociació entre tots els seus rivals
polítics. Quan va abandonar la vida
pública va deixar una pila de bons

amics a totes les files polítiques
locals.
Mon pare era profundament cristià,
d’arrel humanista. Profundament
Montserratí, d’aquí li ve l’amor pel
seu país, Catalunya.
Apassionat per les coses que li
agradaven: la medicina, la muntanya,
anar a buscar bolets o cargols, la
cacera, estar amb la seva colla d’amics
de tota la vida, la lectura, l’escriptura,
el col·leccionisme de llibres vells, era
capaç de fer molts quilometres per
anar a fer un bon àpat en un
restaurant, i si era per menjar cargols,
millor. L’amor per la pàtria, l’amor per
la terra, les roques, els minerals…
D’una manera o altra va saber
inculcar aquesta passió i sentiment
que posava en les seves accions a
cadascun dels seus fills, i de fet tots
hem heretat part d’aquest amor, que
ell ens va saber transmetre.
Quan érem petits ens portava a
passejar pels turons dels voltants de
Santa Coloma; ens portava al Turó del
Pollo i ens ensenyava les restes
ibèriques, les fonts que ell coneixia de
petit, de les excursions que havia fet
amb el seu pare, ens portava a la mina
de galena i recollíem roques i
minerals que trobàvem pel camí.
D’aquesta manera ens transmetia
l’amor pel nostre poble.
Era un home molt ocupat, però sabia
treure temps per dedicar a aquell
amic o conegut que tenia un
problema... que tenia temps per
dedicar a la seva dona, per marxar un
cap de setmana i desconnectar de tot,
que tenia temps per dedicar
personalitzadament als seus fills amb
la idiosincràsia de cadascun.
Quasi mai tenia un no per ningú.
Tampoc prometia res. Sempre deia:

En la mort 
de Carles Viñas

Text: Carles Vinyes i Fuster. Fotos cedides per la familia

intentarem fer-ho, intentarem
arreglar-ho… I maldava per deixar
els problemes resolts. Recordo que
moltes vegades a casa, amb la
família, ens explicava les seves
frustracions quan no podia resoldre
un problema concret d’algú.
Crec que mon pare va intentar ser
sempre un home bo, al servei de la
gent des de la seva professió, des de
la seva visió de la societat i des de la
seva vessant cristiana. Sense
renunciar a les coses que
l’apassionaven. I sempre amb
l’horitzó de la millora i l’avenç del
nostre país, Catalunya. 

iutatC
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Aquesta va ser la sensació
general durant l'acte
d'homenatge a Josep Sol el

dia 10 de novembre. Era l’oportunitat
de presentar la Comissió Josep Sol, i
ho va fer l’escriptor Rodolfo del Hoyo,
amb l'inestimable suport dels
familiars de Sol, el CEP, Òmnium
Cultural del Barcelonès Nord, el
Museu Torre Balldovina i les
Biblioteques de Santa Coloma.
Rodolfo va avançar tot un programa
de propostes concretes, amb
diferents actuacions per fer visible
l’obra de Josep Sol. Sense cap mena
de dubte, la Comissió avança amb
decisió i unes ganes inèdites fins avui
mateix. Després d’haver dit jo
algunes paraules, vaig passar a
l’esperada intervenció de Jacint
Torrents que, amb el suport d’un
Power Point, i de manera molt
gràfica, ens va aportar moltes
informacions que ignoràvem.
Quantes sorpreses amaga Josep Sol! 
Em sembla que Santa Coloma de

Gramenet té ganes de conèixer-se
millor en el seu passat; si més no, els
més de vuitanta assistents van avalar
la convocatòria d'un dia lleig i ventós.
De fet, per a nosaltres, colomencs del
segle XXI, entrar en l'obra de
l'escriptor Josep Sol és l'oportunitat
de viatjar a la Santa Coloma d'abans
de la Guerra Civil. El seu escenari era
una població a remolc d’una indústria
incipient, però encara marcadament
agrícola. La singularitat d'aquella
Santa Coloma perduda roman intacta
en l’obra de Sol. I no només això,
tindrà més matisos, quan més tard,
Josep Maria de Sagarra inclourà a les
seves “Memòries” el capítol dedicat a
la seva infantesa, als voltants de la
propietat familiar de la Torre
Balldovina. Cal recordar aquí la feina
exhaustiva d'Agustina Rico, que signa
un magnífic itinerari Sagarra per
Santa Coloma.
Però torno a Sol. Malauradament,
durant anys, el nostre escriptor ha
romàs perdut en la vincladissa

Santa Coloma posa 
en valor Josep Sol

Text: Jordi Valls iutatC
memòria dels colomencs i dels
catalans. El mateix autor va fer tots
els possibles per no destacar, vivint
el seu particular exili interior, tota
una lliçó de supervivència física i
moral. El franquisme, recordem-ho,
era una piconadora de persones
compromeses amb la llibertat. Ocult
sota la disfressa de pagès (una
disfressa molt més creïble que la de
Josep Pla) va sobreviure els anys durs
de la dictadura i tots els canvis
sobtats de la migració a la nostra
ciutat, fins a l'entrada de la
democràcia. Josep Sol va morir el
1982. I tret d'alguns intents per
restituir l'escriptor a la memòria de
la ciutat, en forma de Centre
Educatiu, de Premi literari,
d’associació cultural, han quedat en
no-res: malauradament, el  pecat
colomenc, és la manca de continuïtat
en els projectes. És el moment de
capgirar aquesta tendència, potser
perquè el moment de tornar al nostre
escriptor és ara, i el senyal més clar
és aquesta determinació que tenim
molts de fer-lo visible, com ja hem fet
amb l’estimat poeta Màrius Sampere
i amb Josep Maria de Sagarra. Ara és
el moment de Josep Sol. 

Un moment del concorregut acte Foto: El Mirall.net
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Text: ANC

La major part del nostre
patrimoni arquitectònic
valuós, ja està recollit en els

dos catàlegs de protecció que s’han
aprovat al municipi, el darrer fa uns
10 anys. És un inventari ampli i
concís, però s’ha constatat que tenia
algunes mancances -la no catalogació
d’edificis com can Coronel, l’Estudi
Nou o can Pata entre d’altres-, i
també aspectes que tenen a veure
amb l’harmonització de façanes i
ambients en alguns indrets de la
ciutat, com ara alguns carrers del
centre antic de la ciutat. 
Aprofitant el procés participatiu
obert per l’Ajuntament, que va
finalitzar a finals de novembre, per a
que la ciutadania incorpori elements
a aquest nou catàleg de protecció
arquitectònic, el CEP ha fet algunes
aportacions sobre això. En primer
lloc, que s’estableixi alguna
catalogació per a la posterior
protecció d’alguns arbres singulars i
espais verds de la ciutat. També la
preservació d’alguns ambients
paisatgístics en carrers que encara
mantenen les reminiscències de
principis de segle. En alguns casos,
hem incidit en edificis que ja estaven
protegits, però hem remarcat
elements de l’edifici que cal preservar,
com per exemple a la masia de can
Zam: està preservat l’edifici, però
sol·licitem conservar els elements
interiors per mantenir el regust rural,
tot mantenint els cellers amb les
tines, els aparells agrícoles, les sitges
subterrànies, el vestíbul i altres
estances del mas i elements del pati
com el molí d’oli, el gran safareig, i els
trams de l’antiga mina. També la
preservació de la darrera era de batre,
actualment amenaçada per la corba
de la carretera de la Roca.

Conservació del patrimoni local

A més demanem incorporar les dues
mines subterrànies d’aigua més
conegudes: la d’en Selva i la de can
Pascali. I fora del Centre, proposem la
preservació d’algun element
identitari als altres barris, com per
exemple la preservació de la Casa dels
Lleons al barri del Raval (ara
abandonada i en mal estat), per

destinar-la a equipament públic.
D’aquí uns mesos, amb la recollida i
estudi de totes les propostes
ciutadanes, esperem que es pugui
actualitzar el  patrimoni
arquitectònic per a fer una ciutat més
agradable i bonica. 

La Torre dels Lleons. Barri del Raval

Masia de Can Zam, foto aèria de Josep Pitarque

iutatC



- 19 -

Text: ANC iutatC

Premis Climent Mur

El passat 21 de novembre el
teatre Sagarra es va omplir
per assistir a l’acte d’entrega

dels Premis Climent Mur, que des de
1989 convoca l’Àrea Cultural Oriol
cada dos anys. Els Premis Climent
Mur són distincions que s’atorguen a
persones que, en la seva convivència
amb el veïnat, demostren tenir valors
humans com ara: senzillesa,
simpatia, esperit de servei i
d’acolliment, de solidaritat i de bon
humor. Els candidats són proposats
per alguna entitat, associació, grup o

comunitats de veïns. Enguany,
d’entre les deu persones premiades hi
havia dos socis del CEP: en Ramon
Jordan i la Leo Cuadrado. També es
va fer una Menció especial al personal
sanitari de la Fundació Hospital
Esperit Sant.
Com a deferència als 75 anys del CEP,
es va proposar a en Ramon, que és
història viva del CEP. Es va dir d’ell
que se sent colomenc pels quatre
costats. Pare de dos fills i avi orgullós
dels seus néts. De ben jove va sentir
l'estima per la natura i

El grup de persones premiades amb els seus diplomes

l'excursionisme i es va vincular al
Centre Excursionista Puigcastellar,
on ha seguit actiu durant dècades i
fins a l’actualitat. El seu esperit de
servei ha fet que dins de l'entitat
exercís diversos càrrecs..., ha estat
president, tresorer, secretari o el que
se li demanés. El CEP ha estat pel
Ramon com una extensió de la seva
família, on ha compartit molts bons
moments amb els seus companys,
però tampoc a defallit quan a l'entitat
ha sorgit algun problema, i sempre
s'ha pogut comptar amb ell. Com a
bon muntanyenc que ha de pujar
muntanyes, en la vida també ha
tingut aquest sentit de superació dels
obstacles que ens sorgeixen, i valorar
que és més important la vivència del
camí que la fita de fer el cim. Sent
una gran estima pels altres, per la
natura, pel seu país i per Santa
Coloma. Actualment és el president
del Patronat Pro Aplec-Amics de la
Sardana de Santa Coloma.
Des del CEP volem felicitar també a
tots els altres guardonats en aquesta
edició: Empar Calvete, Irene Castillo,
Pedro Inglés, Conxita Lisón, Pere
López, Joan Pastor, Isabel Pérez i
Teodora Tomé. En Ramon Jordan, tresorer del CEP, entre l’alcaldessa Núria Parlon i el Conseller

de Benestar, Josep Lluis Cleries
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La secció local d’Esquerra
Republicana ha instituït els
“Premis Alcalde Boada”, a fi

de reconèixer públicament
persones i entitats que s’hagin
caracteritzar pel seu compromís
social i cívic, honorant així la figura
de l’alcalde republicà Celestí Boada,
afusellat l’any 1939, i de la seva
família, injustament represaliada
pel feixisme.
En aquesta primera edició dels
premis, s’han creat tres categories:
a una persona de la ciutat, a una
persona de Catalunya i a una
entitat social, preferentment de
Santa Coloma de Gramenet.
Després d’un procés participatiu, el
jurat va acordar concedir els
següents premis en la cerimònia
d’entrega dels guardons del dijous 4
de novembre, a la sala d’actes de la
Torre Balldovina:

El premi a la defensa dels valors
republicans a una persona de la
ciutat de Santa Coloma, va ser per
Teresa Castellví. El jurat va valorar
la seva tasca com a Presidenta de
l’Associació de Comerç del Fondo, i
la trajectòria de la seva família en la
defensa del català en la gestió de
l’escola Manent.

El premi a una ciutadana de
Catalunya, s’atorgà a la M. Hble.
Sra. Carme Forcadell, lingüista,
activista i política catalana
represaliada per la seva activitat
política. Fou Presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana i
Presidenta del Parlament.

El premi a l’entitat social, va ser
per el Centre Excursionista
Puigcastellar pel nostre compromís

Text: F. López i A. Noguera

El CEP rep el Premi Alcalde Boada

El nostre President Albert Noguera, en la seva intervenció Foto: Maria Lorenzo

amb la ciutat durant els 75 anys
d’història, per la dinamització
d’activitats lúdiques i culturals, la
relació amb les altres entitats
socioculturals, l’atenció a la
diversitat, i la labor educativa del
grup infantil... seguint uns valors
com els de humanisme i ciutadania,
esport i natura, país i ciutat.
Aquests son ben bé valors
republicans, democràtics i encarats
a fer una societat i un món millor
del que l’hem trobat. Per què som
una entitat oberta i abocada al dia a
dia del que passa a la nostra ciutat,
a Catalunya i al món. Agraïm al
Jurat dels Premis Alcalde Boada que
ens hagin honorat amb aquest
guardó. Van recollir el premi l’actual
president Albert Noguera, i els tres
anteriors de l’entitat com a mostra
de que és un guardó col·lectiu a una
trajectòria
A més, es va fer una menció especial a
títol pòstum a l’Antonio Jiménez, en
reconeixement a la seva lluita
republicana i antifeixista i al seu

suport a les lluites de la ciutadania, i
també com a militant de CCOO,
PSUC i PCC.
Na Montserrat Boada,  filla de
l’alcalde assassinat, també va rebre
un sentit homenatge, i va dirigir als
presents unes emotives paraules
sobre el seu pare i les circumstàncies
de la seva mort i el posterior oblit
durant molts anys.
Des del CEP volem felicitar a tots els
guardonats en aquesta edició.

Monument Celestí Boada a la
Rambla del Fondio
Foto: gramenet.tv

iutatC
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Text: Ramon Jordan

En marxa per la investigació
del càncer de mama

iutatC

El passat 17 d’octubre sis

components de la secció de

muntanya vàrem col·laborar en

la Marina Walktrail 2021, la 7ª marxa

nòrdica solidària dels Amics de l’Hospital

del Mar, l’ IMAS i el programa La Mar de

Saludable, que sortint de Torribera van

recórrer, en dos grups de 5 i 10 km, uns

trams de la Serra de Marina. Tal com

s’anunciava, per “gaudir d’un dia

d’activitat física, cultural i solidària”.

S’inscrigueren uns 300 participants, que

feren un dels dos recorreguts segons la

seva experiència o preparació. La

recaptació d’aquesta 7ª Marxa Nòrdica

Solidària es destinarà a la investigació en

immunoteràpia i càncer de mama a

l’Hospital del Mar.

La tasca dels voluntaris del CEP consistia,

el dia anterior, en ajudar a marcar el

recorregut del de 10 km, al ser bons

coneixedors de la serralada, i el dia de la

marxa, en situar-nos en llocs estratègics

o dubtosos per evitar pèrdues i orientar

els participants, la majoria d’ells forasters.

Com sempre i a l’igual que en la darrera

edició de la marxa nòrdica, fa dos anys,

ens plau que comptin amb el CEP per

col·laborar-hi, sobretot per una activitat

com és la del programa “La mar de

saludable” dels esmentats Amics de

l’Hospital del Mar. 



- 22 -

Text i fotos: Albert Bellido ol·lectiu ciutadàC

JORNADA DE TREBALL
El passat 6 de novembre, i d’acord

amb el compromís que el CEP va

prendre amb el Museu i l’Ajuntament,

el Col·lectiu Ciutadà  va dedicar tot el

matí a arrencar els bulbs dels lliris,

que malmeten amb les seves arrels les

parets i murs del Poblat Ibèric.

Les feines van estar supervisades per

la directora del Museu, Magda

Clavell, i l’arqueòloga Conxita Ferrer.

La feina s’ha de fer manualment, per

que no es poden fer servir productes

químics ni maquinària...

La jornada va ser un èxit de

participació: més de 30 persones,

molta feina feta i bon ambient. El

resultat va ser la recollida d’uns 80

sacs plens de bulbs i lliris, més de 300

kg en total, que es van deixar al

Planell de les Alzines, on el Parc de la

Serra de Marina els va retirar al

migdia per fer-los servir de

compostatge.

En acabar i com és habitual, la Mercè,

la nostra bruixa fruitera, ens tenia

preparat un bon aperitiu amb tota

mena de fruites, del qual vam gaudir

molt tots els participants.

En Josep Pitarque va fer un magnífic

reportatge que podeu veure a You

Tube · Gramenet.tv.

T R E B A L L S  A L  P O B L A T

REHABILITACIÓ MURS. Aquest

any no s’ha fet la campanya

d’excavacions al Poblat. Els seus fons

econòmics han servit per la

restauració de murs, tan necessària.

Els treballs es van fer durant les tres

Notícies del Poblat i el seu entorn

primeres setmanes de novembre.

S’han reforçat part dels murs de la

vessant sud i s’han tancat i aixecat els

murs en alguns punts, que

dissortadament havien esdevingut

camins, i molt transitats, amb el dany

que això representava per al conjunt

arqueològic.

La feina feta ha estat magnífica,

reforçant i millorant substancialment

els punts on s’ha actuat. Això no

obstant, encara queda molta feina a

fer. Si no es troben aviat els recursos

econòmics, podria ser que no

s’arribés a temps per fer front a la

rehabilitació, donat el greu estat en

què es troba el conjunt i els repetitius

actes de vandalisme que pateix el

Poblat. La senyalització dels camins

Diversos moments de la Jornada de Treball al Poblat Ibèric
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de visita seria un dels factors que

minimitzarien aquest deteriorament.

PORTA SUD. La porta que fan servir

els arqueòlegs per entrar els materials

de treball, situada al sud del Poblat,

es va trobar amb la malla lateral

trencada, suposadament pel pas

furtiu de persones i ciclistes. Entre els

Bruixots i els arqueòlegs hem fet una

reparació provisional, a l’espera que

l’Ajuntament faci l’arranjament

definitiu.

TASQUES FORESTALS I 
MANTENIMENT 
Hem continuat reforçant i ampliant

les retencions d’aigua a favor dels

arbres. Aquesta tardor hem plantat

llentiscles, arbusts molt abundants a

la nostra muntanya, ja que són molt

resistents a la sequera i font de vida

per a la petita fauna local. Esperem

que arrelin i puguem ampliar-ne

l’àrea de plantació. També hem

plantat un nou lledoner on l’any

passat en va morir un a causa de

l’extrema sequera i les calorades que

s’han patit enguany.

Com cada any, hem fet el

manteniment de la capella de Sant

Bernat i del rètol de fusta del poblat,

instal·lats al Planell de les Alzines.

La Conxita Ferrer, amb el seu equip

d’arqueologia, van estirar el filat

metàl·lic per reforçar la tanca de

l’accés sud al Poblat amb uns tirants

d’acer. Nosaltres hem posat un tros

de malla/filat a la part alta de la

tanca, esperant que els incívics no la

tornin a trencar, aprofitant l’ocasió

per posar-hi dos rètols informatius.

BOTELLOTS
El magnífic mirador i zona d’esbarjo

del “Bosquet de les Escoles”, ha

esdevingut aquesta tardor un lloc

molt utilitzat per joves en les seves

nits de gatzara i consum d’alcohol. El

trist resultat, vandalisme i repetides

destrosses al mirador... foc directe

sobre les taules de fusta, ampolles

trencades i llaunes per tot, en un lloc

que durant el dia te un important ús

familiar.

Davant la greu situació, l’Associació

de veïns, acompanyada pels Bruixots,

va començar a fer controls, dialogant

amb els nois i noies, amb resultats

molt positius. També s’hi van

implicar Medi Ambient, Policia local,

Parc de la Serralada de Marina, i dos

educadores socials.

El mirador ja s’ha reparat en diverses

ocasions, i ben aviat es refarà amb

“pedra seca”, per tal de reduir el

vandalisme. El Parc de la Serra de

Marina ha instal·lat rètols de Prohibit

fer foc, i està preparant noves

senyalitzacions. Amb aquestes

mesures no es pot assegurar que el

problema estigui resolt, però dona

senyals d’estar més controlat.

Tot i això, també tenim constància

que dins del Poblat també  s’han

celebrat algunes festes i botellots

aquesta tardor.

REUNIÓ GRUP DE TREBALL 
DEL POBLAT IBÈRIC

El passat 19 d’octubre es va fer la

reunió del Grup de Treball,

telemàtica, amb intervenció d’Álvaro

Rodilla i Francesc Bernet, de Medi

Ambient de l’Ajuntament, Magda

Clavell i Conxita Ferrer pel Museu

Torre Balldovina, Cinta Pérez i

Antoni Navarrete pel Parc de la Serra

de Marina, i Albert Noguera i Albert

Bellido pel CEP.

Us en fem un resum dels punts

tractats. Podeu trobar l’acta a la pag.

WEB del CEP.

1. Sanejament de l’entrada al
Poblat (Paperera, nou rètol, etc)
La paperera del Planell de les Alzines

serà retirada. Ho han fet en altres

punts del Parc amb resultats molt

positius. A l’entrada del Poblat s’hi

posarà un rètol amb les normes de

visites al Jaciment, indicant-hi també

que els visitants s’enduguin les

deixalles que generin.

2. Intervencions arqueològiques

2021 i jornada de treball al Poblat

Ibèric (comentades anteriorment)

3. Nova senyalització de
recorregut pel Jaciment.
El Museu està treballant en la nova

senyalització i el disseny dels camins

interiors del Poblat. Caldrà

preveure’n el finançament, ja que el

Museu no té pressupost propi.

4. Tancament del Poblat per la
zona Sud.
Segueix pendent de execució. Es farà

durant el 2022.

5. Brigada de neteja.
Estudiaran la proposta del CEP de fer

una franja de protecció de 2 metres a

dreta i esquerra de les escales que

pugen al Poblat com a protecció de

botellots, d’incendi i per la millora

paisatgística.

6. Manteniment del Poblat.
Medi Ambient informa que ara no té

plans d’ocupació. Valoraran la

possibilitat de fer-ne aquest any

2022. 

ol·lectiu ciutadàC
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Un grup del CEP va ser
convidat pel doctor en
Ciències Ambientals, Martí

Boada, en l’acte de constitució del seu
Fons Documental i Material, que ha
cedit a  l’Ajuntament de Sant Celoni,
encara que també una part anirà a
Llinars, a Arbúcies i a l’Arxiu Nacional
de Catalunya. El gruix del Fons s’ha
dipositat a l’ermita de Sant Llorenç
de Vilardell. Entre la llarga llista de
patrimoni, Boada acumula milers
d’articles, quaderns de camp,
herbaris i un centenar de llibres
propis que resumeixen els 40 anys de
recerca en el camp ambiental, i que
ara es posa a disposició del públic i
dels estudiosos. La seva col·lecció
també incorpora elements recollits
dels seus viatges a tot el món. En són
un exemple les gairebé 200 destrals
de diferents orígens i èpoques.
L’acte, que va congregar un nombrós
públic, va consistir en la
representació en petit format de La
Llegenda d’en Soler de Vilardell,
música, un recital del llibre  Poesia

Text i foto: ANC

El CEP a la presentació del Fons 
Martí Boada

En Martí Boada, entre l’Albert Noguera i el Pep Palacios

Forestal, del propi Boada, i una “lliçó
magistral” sobre ecologia.
El 1995 la ONU el va distingir amb el
Premi Global 500 ( considerat el
“Nobel” en Medi Ambient), que li va
lliurar personalment Nelson
Mandela.  És un gran coneixedor i
defensor del bosc mediterrani, per la
importància de la seva biodiversitat

en un territori tan humanitzat. En
aquest aspecte, coneix des de fa anys
la tasca de recuperació de la
muntanya colomenca portada a
terme pel CEP. Boada va estar
convidat a venir a Santa Coloma el
passat 20 de gener per parlar del
canvi climàtic. 

ol·lectiu ciutadàC

El passat 20 de gener, amb
el present butlletí ja a
impremta, hem gaudit del

documental "La vida ja torna" de
Lorena Bedmar, al Museu Torre
Balldovina. Tracta sobre la tasca
de recuperació mediambiental a la
muntanya colomenca que al llarg
de més de trenta anys porten a
terme els "Bruixots i Bruixes del
Torrent”.
L’acte formà part de la
commemoració dels 75 anys del

CEP, i comptà amb el Dr. Martí
Boada, una autoritat en l'àmbit
del medi ambient i bon
coneixedor de la tasca dels
Bruixots. Parlà de la situació
d'emergència pel canvi climàtic i
de la necessitat d'adequar la
nostra manera de viure cap a un
estil respectuós amb el planeta.
Ferm defensor del “pensa
globalment i actua localment”, va
elogiar les accions locals com les
descrites al documental. 

“La vida ja torna”
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Teníem moltes ganes de
veure'ns i fer moltes coses i
així ho hem fet!

La primera excursió va ser a
Martorell, el 16 d'octubre, una ruta on
vam poder veure un monestir, un
castell en runes, i l'efecte del foc
devastador per la seva muntanya, a
causa de l'incendi d'aquest passat
juliol de 2021... Això ens fa tenir
presents la importància i les greus
conseqüències del foc descontrolat a
la muntanya.
Seguidament, vam haver d'anul·lar la
següent sortida el 30 d'octubre per
causes meteorològiques... Però ja
faltava poc per marxar de cap de
setmana!
El 13-14 de novembre vam anar a
"Santa Maria del Roure" una casa de
colònies situada a Cantonigròs. Vam
poder gaudir de dos dies en bombolla
fantàstics que ens van omplir
d'energia que tant necessitàvem en
aquests temps de vincles absents.
El 20 de novembre vam celebrar el
DUDI (Dia Universal dels Drets delxs
Infantxs) i ho vam fer amb el nostre
sector d'ESPLAC (El sector: Baix
Besòs). Aquesta diada va rebre el nom
de "MALIK" i vam poder gaudir i
conèixer la companyia dels altres
esplais del sector fent activitats i
dinàmiques per colles d'edats.
L'11 de desembre vam fer una
excursió per colles d'edat. Aquest any
cada colla té un nom d'un pic
identificatiu, tot i que de moment
tenen pseudònims per poder-nos
distingir.
PICITS vam fer una ruta per la
Serralada de Marina que va acabar
amb una pujada a la Font de l'Amigó
PICANS I PICOVES vam fer una ruta
d'orientació per la Serralada de
Marina i vam poder gaudir d'una

Aquest any al GICEP 
hem començat fortes! 

rup infantilG

visita guiada per l'hort Sereny!
Moltes gràcies, Marcos!
PREPICONIS vam fer una excursió
fins a Montcada per pujar al seu
Turó!
Finalment, diumenge 19 de
desembre vam poder gaudir de
l'esmorzar ibèric al Planell de les
Alzines amb tota la colla del CEP.
Gràcies a totes les persones que

s'organitzen per preparar aquesta
diada, podem tenir un bon esmorzar,
ja tradicional Colomenc, amb la
companyia musical dels Grallers de
Santa Coloma.
Aprofitem per agrair-vos la vostra
companyia a totes les que vau venir i
sobretot a totes les persones del CEP
que fan possible aquest dia tan
meravellós de l'any! 

Colònies de Fardoy a Santa Mª del Roure (Cantonigròs)

Esmorzar ibèric al Planell de les Alzines
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L’Orfeó Tanit, que forma part
de la gran família del CEP, va
cloure l’acte inicial de la

celebració dels 75 anys del Centre
amb un breu concert carregat de
significat, ja que suposava la tornada
de l’Orfeó als escenaris. Tornar a
assajar plegats i tornar a cantar en
públic després de dos anys d’aturada
per la pandèmia, ha estat tot un repte
que el públic agraí. Dirigits pel
compositor Josep Pascual, van oferir: 
Signore delle cime (Giuseppe di
Marzi), cançó dedicada a un
muntanyenc mort en accident de
muntanya.
Luci care, luci belle (Mozart),
pertanyent als Nocturns del
compositor.
El cor dels jueus (Verdi), conegut

Text i foto: Josep Piraque

Després de dos anys,
l’Orfeó torna en l’escena

Actuació de l’Orfeó en la cloenda de l’acte

rfeó TanitO

cor de l’Òpera Nabucco.
No hi puc fer res (Elvis Presley),
adaptació de la cançó del rei del rock
Can’t help falling in Love.

El cant dels ocells (harmonització
de Francesc Vila), cançó de Nadal
tradicional catalana popularitzada
pel violoncel·lista Pau Casals. 
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Després dels actes de la Festa
Major d’Estiu, el 14 de
novembre, i com una de les

primeres celebracions del 75è
aniversari del CEP –limitats, això sí,
per les mesures anti Covid- va tenir
lloc a l’Auditori de can Roig i Torres
un recital de poemes de Jacint
Verdaguer amb el títol “Camins del
Paradís”, interpretats per Valentí
Maymó, tenora de la cobla
Jovenívola de Sabadell, que va
emocionar als assistents amb les
paraules i la música que les
acompanyava, en un acte de gran
qualitat.
També, a mitjans de desembre hem
participat en la Vetllada Nadalenca
del CEP, conjuntament amb el Teatre
llegit de l’Aula, escenificant una breu
versió de l’Auca dels Pastorets,
adaptació de Ramon Cuéllar i
Sorribes.
I confiàvem en reprendre amb
normalitat les ballades i altres actes
col·lectius, començant per la Festa
Major d’Hivern, el dia de Santa
Coloma, el darrer de l’any, a la plaça
de la Vila, on a les 12:00 h, la Cobla
Contemporània havia d’oferir un
entretingut programa amb el que
volíem refer les rotllanes... bones
intencions que s’han vist
estroncades, i hem hagut de
conformar-nos a escoltar el so de la
cobla, com anem fent des de ja fa
massa temps. El concert ha estat
completat amb quatre peces més,
fora de programa, i acabant amb el
Cant de la Senyera, corejat per
tothom i amb repic de mans. Malgrat
tot, vam poder gaudir d’una molt
agradable estona, comptant amb la
presència de l’alcaldessa, regidors i
regidores del nostre Ajuntament.
Així doncs, estem preparant el
Concert d’Hivern al Teatre Sagarra,
el dissabte 5 de febrer, a les 7 de la
tarda, amb un espectacle de la

Text: Joan Llagostera ardanesS

Sense refer la rotllana

Festa Major d’Hivern. Concert de la Cobla Contemporània. Plaça de la Vila Foto:Ferran L.

Concert del Dia de la Dona. Pati de Can Roig i Torres Foto: Joan Yuste

Principal de la Bisbal i la soprano
Esther Buqueras, que amb el títol de
“Cançons de mar i muntanya” fan un
repàs dels gèneres nostrats de la
sardana, les havaneres i els cants de
taverna.
Diumenge 6 de març tindrem la
ballada (si pot ser) o bé el concert del
Dia de la Dona, i divendres 25
celebrarem el dinar-ball, que per mor
del tancament de ca n’Armengol
portarem al restaurant de La Font de
l’Alzina, on desitgem continuar sense
més interrupcions aquesta agradable
trobada anual.

Aquestes propostes les trobareu
també a la carta que haureu rebut
amb la convocatòria de les
assemblees ordinàries de les dues
entitats, Aplec i Amics, el divendres
14 de gener, i que  preveiem tornin a
ser presencials després de les
restriccions de la pandèmia. 
Acabem amb el nostre record i condol
a les famílies que han sofert enguany
la pèrdua dels nostres companys
sardanistes Francesc Mallafré, Carles
Viñas, Daniel Guinart i Roser
Manent. 
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El passat 23 de novembre, un
nombrós grup de socis va fer
una visita a la Biblioteca Arús.

Hi destaquen els llibres sobre la
maçoneria, aportació feta per
Rossend Arús i Arderiu. El senyor
Arús va néixer a Barcelona el 1845.Va
ser un filantrop i lliurepensador, que
es va desmarcar de les ràncies idees
de la seva època. Activista social, va
ser cofundador del Centre Català,
primera organització política

catalanista. Va ingressar a la
maçoneria el 16 de maig de 1866, a la
Lògia La Fraternitat número 1 de
Barcelona. El 1886 es va celebrar
l'Assemblea Constituent de la Gran
Lògia Simbòlica Regional Catalana i
Rossend Arús va ser escollit gran
mestre de la maçoneria catalana.
En morir el 1891, va ordenar als seus
hereus que creessin una biblioteca
per formar les classes populars
utilitzant la seva fortuna, el seu pis i

el seu fons particular. En els seus
inicis, tenia un fons de 24.000
volums, que comprenien totes les
àrees del coneixement d'aquella
època i que avui dia es conserven a la
biblioteca. D'aquest fons, 160 llibres
fan referència a la maçoneria.
Compta, a més, amb un fons especial
de moviment obrer, anarquisme i
maçoneria que s'ha anat completant
gràcies a donacions. El fons actual és
de 75.323 volums.

Text i fotos: Manel Garrido

Matinals culturals de l’Aula
La Biblioteca Arús

Comença el curs 2021/22 a l’Aula d’Extensió Universitària

ula UniversitàriaA

Després d’un llarg període de suspensió d’activitats,
motivades per la crisis pandèmica, la Junta de  l’Aula,
després de les consultes pertinents i amb la voluntat

d’una represa prudent, va inaugurar el passat 6 d’octubre el
Curs 2021/2022.

Amb una nombrosa assistència de socis, autoritats
municipals, acadèmiques i del CEP, la professora Yolanda
Toledo Cruz, Psicòloga i Pedagoga, ens va parlar sobre el
¨Malestar emocional en temps de pandèmia”. La pandèmia
ha afectat negativament la salut mental, donant lloc a tot un
seguit d’efectes psicològics, derivats de la percepció
d’incertesa i confusió. Va tocar molts més temes, tots ells
molt interessants i aclaridors. Finalment, aconsellà acceptar
la situació actual, mobilitzar recursos utilitzats per altres
situacions, mantenir-se informat però sense sobreexposar-
se, mantenir els contactes, promoure l’autocura, evocar
records positius, ser flexibles i estar disposats al canvi,....... Inici del curs 2021-22 a la sala d’actes del museu
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La xivitona comuna o siseta
de pit blanc és un ocell de
mida  petita, que fa 20 cm de

llargada i uns 35 cm amb les ales
obertes. Viu en rius, llacs i
desembocadures. El podem observar
al parc fluvial del Besòs, on se li ha fet
la foto que acompanya aquest escrit.
El plomatge del dors i de les ales és de
color marró fosc. Per sota és gris
blanquinós i té una franja blanca a
cada ala. El bec és fosc i llarg i les potes
són verdoses o marronoses. Sovint
balanceja el cap amunt i avall quan
camina. És un ocell protegit, i a
Catalunya està considerat en perill de
desaparició. 

Xivitona
Cast: Andarríos
Cient: Actitis hypoleucos.

Plantes aromàtiques de 
la mediterrània. 
2a part

auna i floraF

d’aquesta herba aromàtica també es fa
servir com antioxidant per donar
protecció en l’elaboració d’embotits i
d’altres derivats de la carn.

LA FARIGOLA: 
(botànica: Thymus vulgaris)
Es troba majoritàriament en vessants
eixutes, exposades al sol, en terrenys
argilosos i pedregosos. La farigola és
una planta aromàtica i medicinal.
Antigament els romans l’utilitzaven a la

Les plantes aromàtiques formen
part de la cultura popular de la
conca del Mediterrani. Avui

volem recordar que moltes d’elles les
tenim a un pas i gaudeixen d’un gran
potencial a la cuina. Podeu dotar els
vostres plats d’un toc únic i especial
realçant el seu gust.

L’ ORENGA:
((botànica: Origanum vulgare)
La trobem en llocs secs i pedregosos,
generalment a prop del bosc. Combina
especialment bé amb la tomata, fet que
la converteix en un gran encert per les
amanides. També és una companya
inseparable dels estofats, de l’escabetx
, les salses per a pasta, les pizzes, i fins
i tot pels bistecs a la planxa. L’oli

Menja insectes, cucs i musclos,
sempre a la vora de l'aigua, per això
és un ocell limícola (que remou els
fangs o llims per buscar aliment). Fa
el niu en un petit forat al terra, en
zones amb herba properes a l'aigua.
La femella pon 4 ous de color
marronós amb taques fosques i els

cova durant 3 setmanes; en néixer els
pollets de seguida deixen el niu,
amagant-se entre la vegetació;
comencen a volar al cap de 4
setmanes. Vola baix, sobre l'aigua.
Acostuma a viure en petits grups, i
viu uns 10 anys.Text: Albert Noguera

Foto: Sergio Mas

Text: Pepi Valls

Farigola florida

cuina per perfumar vins i formatges, i
actualment se li coneixen una gran
quantitat de propietats
extraordinàries, tant per la salut com
per a la bellesa. Com a condiment
gastronòmic combina, picada i
empolvorada, amb peix, amb
verdures, així com amb xai o pollastre.
Un dels usos més comuns és la sopa de
farigola, feta a base de pa, branques de
farigola, all, sal, pebre i oli d’oliva.
L’aigua de farigola és molt utilitzada
per fer gàrgares i per esbandir la boca
en cas d’inflamació o nafres a les
genives. 

Flor d’orenga
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El passat novembre va plegar l’Ateneu
Júlia Romera. L’Ateneu havia nascut
vint anys enrere amb la voluntat de
ser un nexe d’unió entre diferents
grups i entitats del que es pot
qualificar com l’avantguarda de
l’activisme social. S’hi van aplegar,
entre altres, la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca, el mitjà d’informació
i debat Infograma, el col·lectiu de
consum sostenible El Cabàs, el Grup
d’Història José Berruezo, la
Plataforma “No a la guerra” i la
Plataforma en defensa de la Serra de
Marina i de Can Zam. I va acollir el
fons de la biblioteca d’història “La
Hoguera”. Durant aquestes dues
dècades, l’activitat de l’Ateneu ha
estat incansable. Les lluites més
destacables, que es poden consultar
en l’arxiu de Gramenet.tv, han tingut
objectius diversos com: l’habitatge
digne, la llibertat d’expressió, la
defensa de la Serra de Marina i Can
Zam -parc verd i frondós-, els drets
dels refugiats, l’oposició a la guerra,
el menjador social, la defensa del casc
antic, etc. Aquesta entitat, que
homenatja la dona treballadora
antifeixista amb el nom de l’obrera
colomenca Júlia Romera, ha conreat
la formació i la cultura amb
innombrables exposicions, xerrades i
conferències, presentacions de
llibres, tallers i cursets. El degoteig
d’entitats colomenques que ha anat
desapareixent en els darrers temps
desertitza la ciutat en àmbits
fonamentals com són la cultura i la
consciència social. D’altres neixen o
reviuen, afortunadament. Però fa la
impressió que, per als qui haurien de
seguir molt de prop el batec de la
ciutat -per la seva feina i per la seva
responsabilitat política, i també per
respecte a la cada cop més poca gent
que treballa pel comú- els naixements
i les defuncions de moltes d’aquestes
entitats estan envoltats per un
gruixut tel d’indiferència.

La taula rodona d’entitats dedicades
a l’ensenyament, la promoció i l’estat
social de la llengua catalana,
transcorria entre optimista i
esperançadora a la biblioteca del
Fondo un vespre de la passada tardor,
fins que l’exposició dels experts va
acabar. El públic assistent va prendre
la paraula i canvià el panorama: patis
absolutament castellanitzats,
referents lúdics i culturals
d’adolescents massivament en
castellà i en anglès, monitors que, per
defecte, no s’adrecen en català ni als
nanos ni als avis dels casals... Ja ho
van avisar fa un grapat d’anys pares i
mares que havien estat alumnes de la
primera fornada de la immersió. Va
ser també en una taula rodona sobre
l’estat del català a Santa Coloma
organitzada pel Casal del Mestre. Era
cap al final del curs 2015-2016, en el
marc de la commemoració dels 30
anys de la immersió lingüística. Un
dels punts en què van insistir
especialment les mares va ser en el
del lleure: els referents de la canalla
fora de les aules, el que “molava”, era
cada cop més en castellà. Era un toc
d’alerta que enllaça directament amb
la lluita actual per l’espai del català a
les poderoses plataformes de
l’audiovisual. I, de manera indirecta,
també es referia premonitòriament a
la situació de fragilitat del català que
denuncia ara l’espot televisiu “Un
minut de silenci”. Si comparem amb
el final del franquisme, la situació del
català evidentment ha millorat, però
després de 30 anys d’immersió, la
collita és magra. Però imaginem-nos
per un moment com seria avui Santa
Coloma sense aquest element de
cohesió social. Tot i imperfecte,
continua sent fonamental. Per això el
model català d’escola continua rebent

atacs furibunds. Un model que va
néixer en la nostra perifèria, per una
conjunció de forces entre pares,
mestres i polítics, avui absolutament
impensable.

Va ser directora de Grama en els 70,
durant el franquisme, arriscant-se a
multes, a presó, a amenaces o a la
temuda inhabilitació professional,
letal per al periodista, ja que portava
aparellat l’ingrés “de per vida” a les
llistes negres de la professió. I ho va
fer per una revista, per una redacció i
per una ciutat que no coneixia.
Humbert Roma, periodista del diari
vespertí TeleExprés, el director
anterior, un altre valent,  li ho va
demanar i no s’ho va pensar. Escrivia
en la revista Mundo (del grup Mundo
de Sebastià Auger, que agrupà
importants rotatius a Barcelona com
Mundo Diario i TeleExprés). Vivia el
periodisme com un servei en l’ampli
front de l’antifranquisme. Ens va
deixar el carnet professional i alhora
ens deixava fer amb alegria i amb una
enorme generositat. I com
l’Humbert, aportava treballs d’un
gran nivell, que obrien espais com
l’econòmic o l’internacional, infreqüents
en publicacions d’àmbit local. Tots
dos van deixar en aquella redacció
una empremta de seriositat i de rigor
que ens va marcar als qui vam viure
aquella experiència en els nostres
anys de formació. Acabada l’etapa de
Grama, va ser professora a la Facultat
de Ciències de la Informació de
l’Autònoma i al cap d’uns anys va
marxar per motius personals a Xile,
on també va ser professora
universitària. Amb el cinquantenari
de la fundació de Grama la vam
retrobar, just per deixar-nos el seu
darrer record en una trobada i en un
vídeo on queda palès el testimoni de
la seva gran passió pel periodisme i
per la vida. 

Desapareix l’Ateneu

Agustina Ricoiradorm
El català 
a Santa Coloma

En la mort de mar
Fontcuberta
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La foto retrobada

Web del CEP:
www.puigcastellar.cat

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

Masia de Ca l’Alemany l’any 1962, a la vall de Betlem, pocs anys
abans que fos incendiada. Avui només subsisteixen dempeus
algunes de les arcades del gran safareig o bassa del davant del
mas. S’hi observa una refinada façana i una torre molt
característica a les masies de la contrada. Fotografia de Josep
Font i Cussó. Museu de Badalona.

Setembre    35’7ºC dia 16    15ºC dia 22                                  º

Octubre        29’6ºC dia 2    11’2ºC dia 27                                 

Novembre    23’8ºC dia 1     4’2ºC dia 29                                  

Desembre   22’1ºC dia 30     4ºC dia 15                                   º

                        Dies de pluja         Total litres / m2

Setembre                  6                      25’2 litres

Octubre                     5                      79’9 litres

Novembre                10                     52’5 litres

Desembre                 0                         0 litres

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Setembre - desembre 2021

     Màxima            Mínima                    Mitjanes

Màximes: 31’4ºC
Mínimes: 20’3ºC

Màximes: 23’9ºC
Mínimes: 15ºC

Màximes: 17’2ºC
Mínimes: 9’7ºC

Màximes: 16’1ºC
Mínimes: 7’9ºC

Total dies pluja: 21
Total trimestre: 157’6 l.

(En negreta els actes relacionats amb la
celebració del 75è aniversari del CEP durant el
primer trimestre de 2022)

GENER
20 dijous, Xerrada amb el Dr. Martí
Boada. “El canvi climàtic a escala local”,
Torre Balldovina. Organitza el Col·lectiu
Ciutadà del CEP.
26 dimecres, 19:30 h: Inauguració de
l’exposició de fotografies “Llibertats
perdudes” i venda del llibre de fotos de
l’Associació Catalunya Mirades Solidàries.
A la Sala d’actes del CEP.
29 dissabte: Assemblea Extraordinària de socis
i sòcies. Sala d’actes del CEP.
30 diumenge: Senderisme. Espai Natural del
Delta de Llobregat. Recorregut apte per a
tothom.
Dia a determinar: Cicle de xerrades de
muntanya: Ferran Latorre, alpinista i
guia de muntanya. A la Biblioteca de
Singuerlín 

FEBRER
5 dissabte: Concert “Cançons de mar i
muntanya”, al teatre Sagarra.
Organitzen el Patronat Pro Aplec i Amics
de la Sardana.
6 diumenge: El Cor País Meu presenta
“EXILI”, poesia, música i cançons, a
l’Auditori  Can Roig i Torres. Organitza la
secció de Cultura del CEP.
Muntanya: De Caldes d’Estrac a Mataró pel
Montalt.
13 Diumenge: 1era. Ruta del patrimoni
del vi, visita a la Masia de Can Zam. Amb
el sommelier Paco Cordero. Tastet de vi
amb torrades.
20 diumenge:  Muntanya. Ruta dels Castells
d’Altafulla.
Dia a determinar: Cicle de xerrades de
muntanya: Anglada i Pons, “Pioners en
l’escalada a Catalunya”. A la Biblioteca de
Singuerlín.
Tot el mes: Exposició de fotografies “Llibertats
perdudes” i venda del llibre de fotos d’autors
de l’Associació Catalunya Mirades Solidàries. A
la Sala d’actes del CEP.

MARÇ
6 diumenge: Muntanya. Matinal per
Collserola: Vallvidrera - Can Borni - Jardins del
Laberint
Patronat Pro Aplec i Amics de la Sardana:
Audició del Dia de la Dona, a la Plaça de la Vila
20 diumenge: Muntanya. Del Garraf a
Castelldefels per la Morella.
24 dijous: Presentació del llibre Àlies
‘Camallonga’, de Sílvia Terol, a la sala
d’actes del CEP.
25 divendres: Patronat Pro Aplec i Amics
de la Sardana: dinar-ball, al restaurant de
La Font de l’Alzina.
Dia a determinar: Recital poètic ‘Dones
llegeixen poemes de dones’.

ABRIL
3 diumenge: Muntanya. Castell de Sant Martí
de Centelles.
23 dissabte. Audició de Sardanes,Cobla
Premià. Patronat i Amics de la Sardana. Plaça
de la Vila.

CALENDARI D’ACTES
“75 ANYS DEL CEP”



BUTLLETÍ NÚM 148  ·  Hivern  ·  2021 - 2022 ·  SANTA COLOMA DE GRAMENET

Qualitat i servei 
des de 1934 

93 385 90 01


