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Sumari ditoriale
L

’any que celebrem el 75è aniversari de la nostra entitat, també ha estat un

any de canvis en la Junta del CEP. Finalment, hem pogut celebrar

l’Assemblea ordinària, posposada, i amb càrrecs, comptes i pressupostos

prorrogats des de principis del 2020, per la impossibilitat de fer-ho

telemàticament. Certament, aquest llarg període d’immobilitat forçosa ha

suposat una certa davallada en el número de socis, com segur que ha succeït en

d’altres entitats. Per sort, la nostra ha pogut resistir molt be aquesta situació,

gràcies sobretot a la fidelitat dels socis. La nova Junta, que te la sort de comptar

amb alguns dels antics components, ha pres el ferm compromís de rellançar el

CEP i la seva presència en tots els àmbits que en defineixen l’entitat, tant cívica,

social, esportiva, cultural, com educativa per al nostre jovent.

Així doncs, després d’aquests dos anys malaguanyats, i tal com podeu veure en

aquest butlletí, hem començat a reprendre les activitats amb molta empenta i

il·lusió. Els actes especials, programats amb raó d’aquest 75è aniversari, se sumen

als de les diverses seccions i entitats que conformen el Centre Excursionista

Puigcastellar. Esperem que siguin del vostre grat. 
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Portada: Dona i muntanya, obrint camí
Foto: Joan Yuste

2022, any de celebració al CEP

D
arrerament se senten veus que clamen contra l’ús de la bicicleta de

muntanya en camins i corriols dels parcs protegits, com és el cas del

nostre entorn més proper, la Serra de Marina. En alguns dels parcs,

lamentablement s’hi han trobat elements per barrar el pas dels ciclistes, posant

en perill la seva integritat. L'equilibri entre la protecció dels parcs naturals i les

diverses pràctiques esportives, sobretot quan es massifiquen, sovint generen

friccions, i de vegades col·lisions amb excursionistes.

Certament, fa temps que veïns i organitzacions ambientalistes alerten del dany

que causen alguns ciclistes en entorns naturals. Cada cop hi ha més aficionats a

fer bicicleta de muntanya, i després de l’aturada per la Covid aquesta pràctica

esportiva ha augmentat sensiblement.

La bicicleta de muntanya és un dels esports més complets dels que es practiquen

en el medi natural, sempre que es faci amb seny, minimitzant al màxim els riscos

per a la salut, donat l’alt nivell d’esforç que demana. Aquest seny també demana

però, un bon nivell de respecte a la natura, sobretot als parcs protegits, tan fràgils

en les zones periurbanes, que molts ciclistes tenen en compte, i han de ser

exemple per als que ara comencen a pedalar.

Els tècnics mediambientals assenyalen que la publicació de rutes en BTT per

corriols a les xarxes socials, -i fins i tot en algun anunci institucional a la televisió

pública- ha fet augmentar el trànsit de ciclistes pels caminois. Aquest increment

està generant problemes mediambientals, que afecten també els animals que hi

viuen o hi nidifiquen.

És evident que el pas continu de bicicletes comporta l’erosió d’un sender, que

aviat serà un xaragall on l'aigua de la pluja hi correrà sense escampar-se de manera

natural, enfondint cada cop més aquesta erosió. Per això se les limita el pas amb

cartells i senyals als camins de més de 3 metres d’amplada, que de vegades,

dissortadament s’han trobat tombats. Des d’aquí animem als amants de la

bicicleta de muntanya, així com a tota persona que fa ús del medi natural, a ser

conscients de la fragilitat i la pressió a que aquest està sotmès. 
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Cicle de

projeccions

de muntanya

E
l Cicle de Projeccions de

Muntanya forma part de les

activitats especials del 75è

aniversari de la nostra entitat. La

primera xerrada i projecció es va fer

el 24 de febrer a la biblioteca del

Singuerlín–Salvador Cabré, amb la

participació de Manel Galgo i Joan

Yuste, experts muntanyencs i socis

actius de la nostra entitat.

En primer lloc vam poder escoltar la

interessant exposició de Manel

Galgo sobre “L’excursionisme sota el

Franquisme” amb històries i

anècdotes viscudes, moltes d’elles

pel mateix orador. 

E
n Joan Yuste, a més d’una

llarga activitat alpinista,

també és prou conegut per la

seva gran afició a la fotografia. Això

ens va permetre gaudir amb el

visionat de l’excel·lent pel·lícula

“Somnis Blancs”, una travessa als

Alps de la Vanoise ben coberts de

neu... Una filmació amb un ritme

constant on ens mostrà la

grandiositat i bellesa de les

muntanyes nevades, l’esforç d’assolir

diversos cims de 3000 metres amb

quatre companys muntanyencs.

En acabar, amb un fort aplaudiment

general, es va establir un col·loqui

amb el nombrós públic assistent, en

el qual les preguntes i comentaris

van ser el colofó d’un acte molt

interessant i agradable. Foto pelicula. J. Yuste. Somnis blancs

Cartell de l’acte

untanyam

Pel·lícula “Somnis
blancs”, travessa de

muntanya als Alps

de la Vanoise

Text: A. Noguera i F. López
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Text: Ramon Jordan

A
mb motiu de les projeccions de

muntanya programades al llarg

d’aquest any, en el qual

celebrem el 75è aniversari del CEP,  el

passat 27 d’abril en Josep Pitarque ens

va projectar l’expedició a l’Atles

Central, que va portar a terme el juny

de 2006 amb en Mariano Colina,

Manel Galgo, socis del CEP, i dos amics,

Josep Ibarz i Conrad Pérez. La

descripció detallada de la sortida la

podeu cercar al nostre butlletí número

91, 3er. trimestre de 2006. El fort vent

no els va deixar arribar fins al cim

central de l’Iguil M’Goum, de 4085 m.

tot i que l’altímetre els marcava 4000

m. en el moment que van decidir

abandonar. En alta muntanya una

retirada a temps sempre és una

victòria.

La projecció va ser molt àgil,

esplèndida, molt ben documentada i

espectacular, com ja ens te acostumats

en Josep en els seus treballs de

projecció d’imatges i documentals, pel

seu estil perfeccionista i meticulós.

Volem deixar constància de la bona

assistència a les projeccions ja

presentades i en aquest cas concret a la

del nostre amic Josep Pitarque, per

haver gaudit una bona estona del seu

treball. 

Projeccions de muntanya:

Atles Central

untanyam

Projecció d’Atles Foto: Josep Pitarque
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Text: Agnès Olivés

Dona i excursionisme. 

Obrint camí

E
l passat 22 de març, a l’Espai

de Recursos per a la dona de

la nostra ciutat, la “CIBA”, va

tenir lloc la Xerrada-Col·loqui: “Dona

i excursionisme”, amb dones

alpinistes de la ciutat vinculades al

Centre Excursionista Puigcastellar;

un acte organitzat i preparat per les

pròpies participants i la Núria Hoyo,

vicepresidenta del CEP, que en va fer

la presentació i la moderació.

Inicià la intervenció la Núria

Hoyo:“...Des de sempre, hem tingut

la curiositat i la necessitat de

conèixer els recursos que la natura

ens oferia per alimentar-nos i guarir-

nos, i això només ho hem pogut fer

endinsant-nos-hi, fent-nos amiga

seva, entenent-la i cercant-ne un

vincle d’ajut mutu. A la muntanya no

s’hi va, la muntanya et crida, i no

tothom és capaç d’establir-hi aquest

vincle, però quan s’aconsegueix, el

més segur és que duri tota la vida,

encara que te n’hagis d’allunyar.

Durant molt de temps, se’ns ha

volgut fer veure que la muntanya,

com moltes altres qüestions, és cosa

d’homes, ja sabeu… les dones no

sabem llegir els mapes!... Que cal ser

fort i resistent, no només persistent,

per aconseguir fites en el món

muntanyenc. Això, evidentment, no

és cert; també hi ha dones que han

fet grans fites dins d’aquest món.

Però, al contrari que en alguns

homes, la nostra passió per la

muntanya no és una demostració de

força física, no és una pugna per

dominar l’element natural, és una

cerca de connexió, de retrobament

amb la natura, d’equilibri de cos i

ment. L’única mesura de força i de

resistència la tenim amb nosaltres

mateixes, és un treball físic i mental

molt personal. Potser això no ven, o

no dona medalles... tampoc no les

busquem...”

Tot seguit, intervenen la petita

representació de dones del CEP

participants al col·loqui; dones que

estimen la muntanya des del dia que

la van descobrir, dones que hi han

connectat de ple: Rosa Gisbert, Ester

Buils, Carme Cama, Júlia Cordón i

Mireia Martínez, totes elles

vinculades al CEP, com a sòcies i

actives en la gestió, i també com a

membres de la Junta en alguna etapa

de la seva vida esportiva.

Cada una de les participants anava

responent a les qüestions que es

untanyam
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untanyam
plantejaven des de la seva experiència

d’anys de fer muntanya, amb més o

menys dedicació, segons les

possibilitats; des de com i per què es

van iniciar en la muntanya i quines

opinions els va merèixer per part dels

seus entorns laborals, familiars i

d’amistat, fins el fet de tractar si cal

ser una superwoman per endinsar-

s’hi. Totes van coincidir en què el què

cal és pràctica, constància,

experiència, prudència... que la forma

física es va adquirint, i no és cap

obstacle inicialment.

Naturalment, no podia faltar parlar

de les situacions amb les que s’havien

trobat pel fet de ser dones, enfront

d’un esport inicialment vinculat al

sexe masculí. Si bé és cert que la

situació, afortunadament ha canviat

i molt amb el pas dels anys, de

vivències que han hagut d’afrontar

per qüestió de sexe, n’han tingudes.

Cada esport –amb els seus

practicants- és un món, i les

situacions viscudes poden ser ben

diferents, però el rerefons és el

mateix: la maleïda mania d’etiquetar

per sexes la seva pràctica.

També es va tractar el tema “d’haver

de triar” una parada forçosa, encara

que temporal, per ser mares en

alguns casos, però que quan aquestes

van poder, van reiniciar l’activitat a

un altre ritme i condicions,

acompanyades dels fills/es, i

transmetent aquest vincle cap a ells,

fins que aquests decidiren seguir -o

no- pel seu compte.

Òbviament, el pas dels anys ens passa

factura i la forma física se’n ressent,

però per totes elles del què es tracta

és d’anar adaptant les sortides a les

pròpies possibilitats. La Muntanya

enganxa, ho van deixar clar, i s’hi va

per gaudir, això si, amb prudència; les

adversitats que hi pots trobar, les

situacions de perill, les dificultats,

formen part d’aquesta activitat, que

captiva i motiva. Una pràctica

carregada de vivències, moments

únics, indescriptibles, que fan que

d’una manera o altra sempre vulguis

mantenir. Mentre la balança es

declini cap a la satisfacció, hi haurà

muntanya per a totes elles.

Sentint-les parlar, n’envejo moltíssim

l’entusiasme, de com parlen de la seva

afició a la muntanya, i d’aquest vincle

tan fort que hi han establert al llarg

del temps. Ha de ser molt gratificant

tenir una activitat que enganxi tant,

on t’hi trobis tan bé i on cada dia hi

aprenguis coses i et permeti

col·leccionar vivències sense

menystenir en absolut les fites

aconseguides!! Us admiro

companyes; llarga vida a la

muntanya! 

Xerrada Dona i excursionisme amb públic Foto: ANC
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Caldes d’Estrac

Montmany - 

Mataró

S
eguim amb el calendari

d’excursions del CEP

Muntanya. A veure si aquesta

temporada agafem ritme!

El 6 de febrer ens trobem a l’estació

de tren de Caldes d’Estrac. Farem una

ruta lineal amb sortida i arribada a

cota de la Mediterrània. Ens esperen

més de 20 km de distància i més 700

m. de desnivell acumulat. Avui som

una bona colla; entre els que han

arribat en cotxes i els que venim en

tren en som vint i l’Odín, el gos de la

família de l’Àlex, que ens

acompanyarà tota la ruta.

Comencem riera amunt, visitant la

petita ermita de la verge del Remei,

“la moreneta de Caldes”. El paisatge

és cada cop més natural, deixant la

urbanització enrere fins a l’ermita de

Santa Cecília de Torrentbò, on

aprofitem per fer la parada de

l’esmorzar.

untanyam Text: Marta Hernández

Remuntant el Montalt Foto: Marta Hernández

A partir d’aquí el camí es va fent més

i més costerut. Primer un tram de

pista ens eleva sobre el paisatge,

deixant a l’esquerra les vistes sobre la

plana de Mataró. Agafem un trencall

en pujada, amb alzines ombrívoles

que amb les arrels fan d’esglaons

improvisats. Gairebé sense adonar-

nos arribem al pic de Montalt (596

metres), on conflueix la ruta de les

tres viles. 

Baixem pel bosc per enllaçar amb el

GR-83 i de sobte, el tresor més ben

amagat de l’excursió: un congost de

poca llargària, però que ens recorda

la nostra petitesa enfront la força de

la natura. 

Parem a dinar a l’ermita de Sant

Martí de Mata. Ja es divisa la plana

agrària de la part interior de Mataró

o “Mata Alaró” com li deien els ibers.

Baixem pista i trobem un pagès ben

entretingut carregant un camió.

L’Odín avui tastarà truita de patates,

ja que la família ha decidit carregar

una caixa de 7 kg fins al final de

l’excursió. Seguim baixant entre

camps fins arribar a la riera, on ja

comença la part urbana del municipi.

Arribem a l’estació de Mataró per

tornar a casa amb la satisfacció d’una

bona caminada, bona meteorologia i

millor companyia. 
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E
l diumenge 30 de gener,

organitzada des de la secció de

muntanya, vam fer una

sortida de senderisme. Vàrem escollir

els Espais Naturals del Delta de

Llobregat.

Ens feia molta il·lusió aplegar socis i

simpatitzants de la nostra entitat per

a fer una activitat en comú.

Uns en transport públic i d'altres amb

cotxe, férem cap al punt de reunió, a

tocar del mirador de Can Lluquer. En

ser força nombrosos ens vam

organitzar en dos grups, cadascun de

5 km de recorregut.

El dia va ser esplèndid i vam poder fer

una passejada, veient estanys,

canyissars, el riu, platges... Des dels

aguaits vam observar silenciosament

els ocells que trafegaven. També vam

aprendre història, veient les restes de

la Caserna dels Carrabiners, així com

el Semàfor, que data de l'any 1887,

fet amb el propòsit de regular el

trànsit marítim costaner i evitar

accidents; es comunicava amb el del

castell de Montjuïc gràcies a un

telègraf de banderes.

Els participants podien decidir en

quin moment interrompre l'activitat,

segons necessitats o compromisos.

D'aquesta manera tothom va fruir de

l'excursió, sense pressió. Alguns no

Text: Maria Jesús Miró

Comencem l’any al Delta del Llobregat

amb una sortida oberta a tothom

enderismeS
vam deixar passar l'oportunitat de

comprar als pagesos.

Sembla increïble com la natura lluita

per mantenir el seu equilibri, malgrat

l'empremta de l'acció de l'home.

Vam tancar l'any amb l'esmorzar al

Poblat, i l'encetàrem amb una

matinal conjunta... Amb l'alegria que

l'entitat som tots! És important que

fem trobades col·laboratives on

interactuem i que aquesta entitat

pugui continuar endavant amb la

participació i la implicació de totes i

tots. 

El Semàfor del Llobregat. Foto Dolors Romero

Delta Llobregat Foto: Dolors Romero
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Text: Montse Bardají

Senderisme per Altafulla

E
l diumenge 20 de febrer vam fer

una excursió circular per Altafulla,

d’uns 14 km, d’unes 4 h 40’ i de

poc desnivell.

Hem tornat a fer-la amb un grup més

reduït, de 10 persones. El recorregut

comença baixant per la riera de Gaià, que

gairebé no portava aigua. Arribant a la

platja, parada per esmorzar, amb la

fantàstica vista del castell de Tamarit.

Després, seguint el camí de ronda al costat

del mar, passem per la Mora, i pujant fins

l’antiga pedrera romana del Mèdol,

travessem l’autopista i ens apropem al

castell de Ferran; continuem caminant al

costat dels horts i la muntanya i arribem

fins l’ermita de Sant Antoni. Ja dins del

poble d’Altafulla tenim la magnífica vista

del seu castell, i caminant pels carrerons

visitem l’església de Sant Martí, on hi ha

una cripta dels comptes de Tamarit.

Després també passem per les restes

d’una era, del passat agrícola de la vila.

Desprès d’un dia calorós, hem finalitzat al

bar Violeta, amb una merescuda cervesa i

un pinxo imponent de truita de patates.

Una sortida esplèndida i amb bona

companyia. 
Foto: MªJesús Miró

enderismeS
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Text: Maria Jesús Miró

V
am haver de posposar dos

cops aquesta activitat,

perquè havíem estat

beneits per la pluja, que presagiava

la primavera.

Finalment el temps ens ha

acompanyat i el grup de senders de

la Secció de  Muntanya hem pogut

fer el nostre passeig per Collserola.

Els FGC ens han dut fins al Baixador

de Vallvidrera, on hem iniciat la

marxa. Érem una colla petita però

ben dirigida, i a més, ens escorta un

Yorkshire anomenat Pelut.

Compartíem el recorregut amb

grups familiars, ciclistes i algun

atleta o vianant que ho feia en

solitari. Ben aviat hem vist que ens

enfilàvem. Turons i senders ens

duien a tocar del Tibidabo.

Una de les atraccions de la sortida

era els Jardins del Viver Can Borni.

Aquests jardins es van construir

amb motiu de l'Exposició

Internacional del 1929 com a jardí

d'aclimatació de plantes de tot el

món. El projecte va ser obra de

Nicolau M. Rubió i Tudurí (1891-

1981), arquitecte, urbanista i

paisatgista, qui, en projectar-lo, es

va inspirar en els que més admirava:

els jardins àrabs. Així, el terreny

s'estructura en diverses terrasses

per on transcorre un canal d'aigua

que mana d'un safareig superior,

procedent d'una font de la

muntanya. La vegetació està

formada principalment per espècies

mediterrànies. El jardí compta amb

un centre d'interpretació de la

Passeig per

Collserola

Safareig de Can Borni Foto: Manuel Caballero

Foto: Manuel Caballero

enderismeS

natura. El viver va ser restaurat el

2006. Pel que fa a la cura de la

vegetació, actualment s’hi observen

algunes deficiències de

manteniment.

De baixada cap a ciutat hem gaudit

de les vistes que anàvem d'est a

oest dibuixant la costa; malgrat la

boirina el sol ens ha acompanyat,

cosa que no succeïa feia setmanes.

Hem fet un petit descans al

velòdrom abans d'enfilar cap a casa;

allà el nostre acompanyant, en

Pelut, que havia seguit fidel les

nostres passes, ha decidit fer nous

amics i ens ha deixat sense avisar.

Han estat uns minuts

d'intranquil·litat que en trobar-lo

hem oblidat.

Cap a l'hora de dinar ja érem tots a

casa sans i estalvis. 
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E
l diumenge 24 d’abril ens

trobem a l'estació de St.

Andreu Arenal, a Fabra i

Puig. La colla som 5, més 2 que van

amb cotxe fins a l'estació de

destinació, Mollet-Sta. Rosa.

L'excursió és una matinal de

13,5 km i 180 m. de desnivell,

passejant per un paratge protegit:

El Parc Rural de Gallecs.

Passem pel pont de vianants sobre

l'AP-7 i agafem el camí de la Serra de

Mollet; girem cap a l'esquerra i des

d’aquí ja veiem els primers camps de

cereals, ben verds, així com també

els camps de colza, aquests ben

grocs. Al cap de poca estona, en un

encreuament de camins, hi ha una

font. Hi fem parada i esmorzem.

Des d’aquest punt podem veure

Collserola, Montserrat, la Mola,

tota la silueta del Montseny i el

perfil de la Serralada Litoral des del

cantó del Vallès; tenim un dia molt

clar i transparent que ens ho

permet, ja que el dia abans, St.

Jordi, va ploure força, netejant així

de núvols tot el paisatge.

Seguim el torrent Caganell i trobem

els aiguamolls de Can Salvi, una

zona de guaita d’aus. Tornem a

caminar i passem per sota d’una

magnífica arbreda de plataners ben

macos. Arribem a Sta. Maria de

Gallecs, on hi ha una església dels

segles X – XII d'estil romànic i una

agrobotiga.

Ara ens dirigim a la masia de Can

Veire; per arribar-hi hem de

travessar una carretera local, i al

bosc que l'envolta fem un gir de

180° i continuem caminant entre

pins, roures, alzines...

De nou tornem a trobar-nos

envoltats de camps de cultiu com al

principi, però ara el sol escalfa de

debò. Passem per davant d'una altra

masia, Casanova de Can Vila, que té

una magnifica era que no podem

visitar, ja que és una casa particular.

Caminem pels últims camps i ja

som altre cop a l'asfalt fins a

l'estació de Parets, per tornar cap a

Sta. Coloma a dinar.

Una excursió de proximitat, en un

paisatge variable i una excel·lent

companyonia. 

Text: Pere Sors

Excursió matinal 

a Gallecs

enderismeS

Foto: Pedro Sancho
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Exili, cançons

en escena

Text: Albert Noguera

D
iumenge 6 de febrer,

l’Auditori de la ciutat es va

omplir per escoltar i veure

l’espectacle Exili, a càrrec del Cor País

Meu, dirigit per Ramon Manent. Un

espectacle de cançó popular d’ahir i

d’avui (des de l’Emigrant de

Verdaguer, passant per Ovidi

Montllor, Al Tall, Mikel Laboa o

Llach) que fa memòria i testimonia

l’èxode de milers de persones abans,

durant i després de la Guerra Civil

espanyola, i que repassa els episodis

de la nostra història dels darrers 90

anys. Acaba amb un cant a

l’esperança, perquè mai més ningú

no sigui forçat a anar-se’n de casa

ulturaC

seva i de la seva terra. Una brillant

interpretació de cant coral, amb

breus moviments escènics, executada

pels cantaires d’un cor mixt d’una

vintena de veus, especialitzat en la

polifonia tradicional. Les cançons es

van acompanyar de textos poètics i

històrics, entre els que hi ha el

testimoni de dos exiliats colomencs:

Joan Vicente i José Berruezo. L’acte

formava part del programa de

Memòria Històrica de la ciutat, i va

ser un homenatge a les persones que

van patir i lluitar per les llibertats. 

D
ijous 24 de març es va

presentar al CEP el llibre

Àlies “Camallonga”, de la

colomenca Sílvia Terol. L’acte va anar

a càrrec de la pròpia autora i de Lluís

Soler, sociòleg i bibliotecari de la

Biblioteca Central. L’obra es podria

emmarcar en la novel·la històrica, ja

que parteix d’uns fets que tenen

paral·lelismes amb fets reals... El fil

argumental és quan Franco preveu

visitar Barcelona el 1947, i el maquis

urbà decideix matar-lo i aconseguir, a

la fi, la caiguda del règim. El desig de

participar en l’atemptat és la raó

aparent perquè un resistent a la

rereguarda, el Camallonga, travessi la

frontera. Alhora, la Brigada Político-

Social organitza les mesures de

seguretat. El Ronaldo, un desnerit

falangista acabat d’arribar a la

Prefectura de Via Laietana, fantasieja

amb les possibilitats d’ascens. Lliurat

a una investigació forassenyada,

desemmascara l’acció. Però l’esforç

sembla resultar en va. 

Presentació del llibre 

Àlies “Camallonga”

Espectacle EXILI Foto: ANC

Foto: Ferran López
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S
anta Coloma té un patrimoni

vitivinícola molt dilatat en el

temps, i amb una història de

més de mil anys, igual que molts

paratges i racons de Catalunya; el

nostre per desgràcia gairebé ha

desaparegut, i sens dubte va conèixer

altres temps millors, però tot i així, és

un patrimoni molt nostre i molt lligat

a la memòria viva i col·lectiva d’aquesta

ciutat, al sentiment de la nostra gent

gran, que encara recorda passejar entre

vinyes, i les tardes de verema i

elaboració del vi.

El Centre Excursionista Puigcastellar

ha volgut retre un homenatge, dins de

les celebracions del seu 75è aniversari,

a aquesta història de la vinya i el vi de

la nostra estimada Santa Coloma: una

Ruta pel patrimoni vitícola en tres

jornades molt ben dissenyades, en les

quals els assistents poden olorar i

assaborir aquest aroma i sabor de la

pagesia, la vinya i el vi.

La  primera jornada va transcórrer al

més d’abril, al sí de la meravellosa

masia de Can Sam, llegat viu d’aquell

passat de vinya i vi. Un recorregut pel

seu jardí-hort, les estances més nobles

i el seu celler... el seu icònic celler, que

ens trasllada a un passat proper on el

tràfec de raïm i vi encara resta present

Ruta pel patrimoni de la vinya 

i el vi a Santa Coloma

Text: Paco Cordero

en el seu interior.

Quan llegiu aquestes línies, la segona

etapa ens haurà portat a la Vall de

Betlem, paradís de vinyes fa uns

quants anys. El seu monestir de Sant

Jeroni de la Murtra encara n’és

testimoni, i guarda gelosament al seu

interior, resistint el temps,

l’esplendorosa bodega que ens dona fe

de la importància que va tenir el vi a la

zona. Milers de litres es concentraven

entre els seus murs a l’empara de

l’oració i la meditació.

Per finalitzar la Ruta del patrimoni del

vi, el CEP ens prepara el setembre per

a la verema: la visita guiada a la vinya

del Sabater, el llegat recuperat de vinya

de la nostra ciutat. Aquesta petita

vinya experimental i formativa, ens fa

retrobar amb el nostre passat, amb la

manera de viure dels nostres avis

colomencs, a no perdre les nostres

arrels i orígens i refermar-nos en el

futur. En aquesta visita podrem

conèixer els sòls, climatologia i

varietats de raïm que hi trobem... i de

passada  provar els vins, cada dia més

bons, que produeixen els ceps de la

finca. Sens dubte un bon motiu per a

no faltar a la cita.

Activitats com aquestes són les que

ens fan ser encara més colomencs, si és

que es pot, i tenir aquest sentiment

d’orgull pel nostre poble.

SALUT I VI  !! 

ulturaC

Can Zam Foto: Albert Varela

El Tastet Foto: Feran López



Text: Joan Llagostera ulturaC

S
e’n digui Sam, Zam o

senzillament “el camp”, com

explica en les seves

Reminiscències en Joan López, aquesta

masia i el què en resta dels terrenys és

l’últim reducte en peu de la pagesia

colomenca, engolida per la “civilització”

de l’asfalt, el totxo i el ciment.

El diumenge 27 de febrer, una

quarantena de visitants -afortunats

que van acudir els primers a la

convocatòria de la secció de Cultura del

CEP-, es van veure transportats en el

temps, i amablement acollits per la

família Blanchart Pujols, van reviure

aquella època, guiats per en Jaume

Blanchart i l’Albert Noguera a través de

les estances de la masia, que conserven

mobles, estris, atuells i objectes

decoratius d’ençà i fins ara; la cuina i el

celler -nucli de l’activitat vinatera-, fou

especialment comentada pel nostre

sumeller Paco Cordero. Aquesta cita és

la primera de la “Ruta del patrimoni del

vi a Santa Coloma” que com a acte

destacat del 75è aniversari del CEP es

perllongarà properament amb visites a

Sant Jeroni de la Murtra i a la Vinya

d’en Sabater.

El jardí que s’estén pels voltants de la

casa, curull d’arbres, plantes, i diverses

ceràmiques artístiques creades per la

Rosa Blanchart, curosament

incorporades a l’entorn, embolcalla

agradablement l’edifici. El corral dels

animals i el que resta de l’hort i l’era

complementen el recorregut, que

culmina amb un tastet de llesquetes de

1a jornada de la ruta del patrimoni

del vi a Santa Coloma

* Notes de la redacció: 
A causa de la gran demanda de persones
interessades en la visita, aquesta primera
jornada es va repetir el diumenge 10
d’abril, amb un altre èxit d’assistència.
En tota aquesta ruta comptarem amb la
col·laboració de l’inestimable sumeller
Paco Cordero, un dels impulsors del
projecte de recuperació de la vinya i
d’obtenir la denominació de origen Alella,
al qual agraïm llur guiatge.

pa amb vi i sucre, d’oli amb sal i preses

de xocolata, que acaba quasi desfeta

per efecte del bon sol que acompanya

la jornada. I l’apoteosi arriba amb la

degustació privilegiada de tres

productes de la Vinya d’en Sabater,

gràcies a la gentil deferència de

l’empresa municipal Grameimpuls,

promotora del projecte de recuperació

de la vinya -vi blanc, negre i escumós

rosat- i que Paco Cordero serveix amb

la seva professionalitat, després de fer-

ne la introducció pertinent, explicant

els tipus de raïm i llur tractament, les

anyades, les peculiaritats i les

perspectives futures d’aquests vins,

acollits per la D.O. Alella, amb

l’expectativa que algun dia puguin ser

reconeguts com d’origen  estrictament

colomenc.

La Pepi Valls, recitant Vinyes verdes

vora el mar, i la Teresa José amb la

lectura del capítol de Reminiscències

dedicat a la masia, hi posen el punt

literari. Ferran López tanca l’acte i amb

l’Albert Noguera fan entrega d’uns

petits obsequis als germans Jaume i

Rosa Blanchart, i a Paco Cordero una

reproducció emmarcada del dibuix de

Joan López que representa la imatge

de la masia amb l’històric roure que la

presidia.

Després de l’èxit d’aquesta matinal i

pensant amb la quantitat de persones

que per raó de la capacitat de l’espai

han quedat fora de la trobada, el Grup

de Cultura es compromet a repetir-la

molt aviat. 

El menjador Foto: Ferran López

El roure de Can Zam, a l’esquerra Foto: Arxiu
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Dones que llegeixen

poesia de dones

Mustich, va llegir diversos poemes

del seu darrer llibre de poesies

“Mudança endins”, sorgit arran de la

mort de la seva mare. Aquest

poemari és un llibre de dol, en

paraules de l’autora, un llibre d’amor

que busca no quedar-se en l’enyor i en

el plany, sinó que en aquests poemes

parla explorant el dol i defensant-lo,

a través de diferents estratègies per

transitar-lo.

Us convidem a llegir “Mudança

endins” i a veure el vídeo de l’acte en

el web del Canal150

https://www.canal150gramenet.com

/dones-que-llegeixen-poesia-de-

d o n e s - o r g a n i t z a t- p e l - c e n t re -

excursionista-puig-castellar/ 

Cèlia Sábchez Mustich, durant la lectura del poemari           Foto: Rodolfo del Hoyo

Text: CNL L’HeuraulturaC

Acte en commemoració

del 75è aniversari del

Centre Excursionista

Puigcastellar

D
imecres 20 d’abril, es va

celebrar una lectura de

poemes amb moltes veus

que convidaven a la reflexió i

evocaven situacions i pensaments

rics i diversos. L’acte va ser organitzat

pel Centre Excursionista

Puigcastellar, amb la col·laboració

d’Òmnium Cultural Barcelonès Nord,

el Centre de Normalització

Lingüística L’Heura, La CIBA i

l’Ajuntament de Santa Coloma de

Gramenet.

Núria Hoyo, vicepresidenta del

Centre Excursionista Puigcastellar, va

presentar la primera part de l’acte. Va

parlar sobre les poetesses de la

Generació del 27, Las Sinsombrero,

una generació d’escriptores,

pensadores i artistes oblidades

durant moltes dècades i que cal seguir

reivindicant: dones compromeses

amb el seu temps, trencadores i amb

una gran capacitat artística. Per

saludar aquestes dones, Núria Hoyo

es va treure el barret i va llegir la

poesia “A mis amigos de entonces” de

Josefina de la Torre. 

Seguidament, Roser Bou va llegir

“Perquè sempre hi seràs” de René

Aubach; Marga Dordella, “Confessió”

de Marta Pessarrodona; Isabel

Ibáñez, “Cançó de la festa de la pau”

de Damaris Gelabert, dedicat a

Conxita Gillué; Teresa José, “T’ho

diré a cau d’orella” d’Anna Rufié

Casanovas; Coloma Leal va llegir la

seva poesia “Humi”; Georgeta

Mihaela Terente, alumna de català del

CNL L’Heura, “Si el món fos...” de

Joana Raspall; Mercè Prat va llegir

diversos fragments d’escrits de dones;

Alicia Rodríguez, va llegir la seva

poesia “Planchadora”; Beatriz Ruiz

Pérez la seva poesia “Una porta a la

poesia”; i Roser Vicente, la seva

poesia “Quotidianitat”.

Durant la segona part de l’acte, la

poetessa convidada per Òmnium

Barcelonès Nord, Cèlia Sànchez-

Nuria Hoyo, presentadora de la vetllada Foto: Heura
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Xerrada de 

Martí Boada i

presentació

pel·lícula 

“La vida ja torna”

Text i foto: Albert Noguera

E
l passat 20 de gener, a la Torre

Balldovina, es va presentar el

documental “La vida ja torna”

de Lorena Bedmar, 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 climàtica i de la

necessitat d’adequar la nostra manera

de viure cap a un estil respectuós amb

el planeta. En aquest sentit, va

recordar quan, al 1.995, el president

sud-africà Nelson Mandela li va

concedir, a la Ciutat del Cap i en nom

de l’O.N.U., el màxim reconeixement

mundial en ecologia: el Premi de les

Nacions Unides al Medi Ambient. En

aquell acte, el president Mandela va

sentenciar: “La revolució social és

necessària, la revolució feminista és de

justícia,...Calen totes dues, però la més

imprescindible i urgent per a la vida en

aquest planeta és la revolució ecològica”.

Boada, el divulgador ambiental més

popular de Catalunya, és un ferm

defensor del “pensa globalment i

actua localment”, i va elogiar les

accions locals com les descrites al

documental. 

Marti boada i públic

ol·lectiu ciutadàC
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EL POBLAT IBÈRIC

Ens consta que el Museu està avançant

en el projecte de millora de la retolació

del poblat i en el disseny de l’itinerari

interior, per tal que no es passi per

l’interior dels habitacles i per sobre

dels murs, preservant així les restes

arqueològiques adequadament.

Cal insistir sempre en la imperiosa

urgència de consolidar i refer els murs

de la vessant sud, actualment molt

degradats per l’acció humana.

A l’entrada sud del Poblat han tornat a

tallar el filat, tot i que ara ja no hi entra

tanta gent gràcies al rètol informatiu

del Parc, indicant que l’entrada es pel

Planell de les Alzines. Mentre esperem

que l’Ajuntament faci la renovació de la

tanca -repetidament promesa-,

nosaltres anirem reparant les desfetes

dels incívics.

L’arrencada de bulbs dels lliris

silvestres que es va fer durant la

Jornada de Treball del CEP va ser molt

positiva; han tornat a rebrotar, però

molt menys i més controlables.

El Parc ha retirat la paperera del Planell

de les Alzines. Es una política que està

aplicant amb resultats positius en

altres punts i sembla que funciona,

perquè aquestes primeres setmanes no

hi hem trobat gaire brossa. 

MIRADOR DEL BOSQUET 

DE LES ESCOLES

Com ja hem comentat en ocasions

anteriors, arran de la pandèmia s’ha

massificat l’accés a la muntanya.

Afortunadament, la població ha

redescobert un espai natural molt

proper, bonic i accessible. Si bé la major

part dels visitants són respectuosos

amb l’entorn, alguns han pres el

Senyalització a l’entrada del Poblat Ibèric Foto: Albert Bellido

Mirador del Bosquet de les Escoles com

a punt de trobada i de “botellots”. El

Col·lectiu Ciutadà, l’Associació de veïns

i educadors de carrer, han fet una gran

tasca educativa i de control, però

malgrat això s’han trobat amb

repetides destrosses al Mirador i restes

de foc, tant a terra com sobre les taules

de fusta. Un cop en coneixement dels

Mossos i el Departament de Medi

Ambient de l’Ajuntament, s’hi fan

rondes per assegurar el bon ús de

l’espai. El problema però, no acaba amb

la pressió policial al Mirador, perquè els

incívics cerquen nous llocs de trobada,

com el de Ca la Llevadora, i fins i tot

dalt del Poblat Ibèric; a tots tres punts

hem trobat restes de foc. Fets

gravíssims on, a altes hores de la nit i

per la sequera, fàcilment es pot

provocar un incendi devastador. 

L’Ajuntament ha pres la decisió de refer

tot el Mirador, substituint el mobiliari

de fusta pel d’obra; reunits amb els seus

responsables el passat 21 de febrer, ens

van mostrar el projecte aprovat. Les

obres es faran abans del estiu, i seran

una gran millora estètica i de poc

manteniment. Simultàniament, es

millorarà la senyalització general i

específicament la de prohibició de fer

foc.

En aquesta línia de col·laboració,

l’Ajuntament també ha contractat la

ol·lectiu ciutadàC
Notícies del

Poblat i el seu

entorn

Mirador entrada Poblat Foto: Albert Bellido
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Text i fotos: Albert Bellido

neteja periòdica del Mirador i del

carrer Castella, amb molt bon resultat.

BICICLETES A L’ENTORN

NATURAL PROTEGIT

Un altre problema greu és el de les bicis

que transiten per tot el Parc de la Serra

de Marina sense respectar la

normativa, passant per camins i

corriols, provocant una gran erosió i

posant en perill els senderistes. El Parc

n’ha intensificat el control, col·locant

també nous rètols a punts estratègics

per informar i limitar-ne el mal ús en

un entorn tant fràgil.

LA DEU DEL JONCAR I LES

TASQUES FORESTALS

Les últimes setmanes hem treballat

pels voltants de la deu, fent escocells al

voltant dels arbres i gestionant la

ginesta a les àrees més perilloses.

També hem arranjat la Deu del Joncar,

reforçant la seva coberta per evitar la

caiguda de terres i vegetació al seu

interior, i netejant i aprofundint la

Deu,  que malgrat la sequera encara té

aigua. La fauna ens ho agrairà.

ALTRES ACTUACIONS

També hem desbrossat i arranjat el

territori al llarg del camí carreter cap a

la vinya d’en Gordi, actuant sobre la

vegetació de risc i recuperant i

millorant les retencions d’aigua. 

Nou rètol al Parc. Cartell indicatiu GR92. Foto: Pere Sors

Reparació provisional entrada sud Foto: Albert Bellido

Cartell de l’us de la bicicleta al Parc Serra de Marina Foto: Albert Bellido
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C
om esteu famílies? Nosaltres

estem molt contentes pel que

estem vivint aquest curs i

plenes d’energia pels últims mesos

que queden! 

Com bé sabeu, vam acabar l’any amb

la tradicional excursió de l’esmorzar

Ibèric al Planell de les Alzines. Aquest

nou any 2022, el vam començar el 15

de gener, visitant un salt d’aigua a

Molins de Rei. Va ser una excursió

força plana on vam poder gaudir d’un

passeig i una estona molt agradable

al costat del mateix salt. 

El 29 de gener vam anar... A la neu!!!

Va ser una sortida màgica i

extraordinària. Vam poder anar als

peus de pista de la Molina. Ens vam

tirar en trineu i vam poder jugar molt

en aquest terreny que feia temps que

no trepitjàvem! Estem pensant que

l’hauríem de repetir l’any vinent...

Què en penseu?? 

Al febrer venia l’esperada TGS-TJ,

una Trobada General de Sector i

Trobada de Joves, on totes les

participants (infantxs i monis) del

sector Baix Besòs ens ajuntem per fer

dinàmiques totes juntes. Però per

desgràcia la vam haver de posposar

per motius burocràtics, que són tan

fàcils, especialment quan tracten de

temes d’infants i joves... Així i tot, no

patiu que la recuperarem aquest

tercer trimestre! 

El 26 de febrer vam anar d’excursió al

parc de Gallecs, a Mollet del Vallès.

Allà ens vam trobar amb un altre

esplai i els hi vam ensenyar la nostra

supercoreografia que ballem només

en moments eufòrics! 

El 26-27 de març vam anar de

campaments al Pasqualet! Ens ho

vam passar superbé! I vam saber

De campaments al Pasqualet

A Molins de Rei

rup infantilG

La recta final...!
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gaudir de la pluja més que mai! Es

nota a l’ambient una energia de voler

estar acompanyades, descansant, de

la manera més austera possible...

Aprofitem per agrair-vos a totes lxs

infantxs que ens acompanyen a cada

activitat que donen vida al nostre

centre! L’equip de monitorxs se sent

molt acollit per part de lxs infantxs i

les seves famílies! 

Finalment, el 23 d’abril, el CEP va

posar una carpa a la plaça per exposar

l’entitat i l’equip de monis va

col·laborar-hi com a secció. 

I fora de les activitats guiades...

L’equip de monis, a part de dinamitzar

les activitats i sortides, també es

reuneix per moltes altres coses. I aquí

us expliquem alguna cosa de què fem.

Cada any l’equip de monis fa dues

tancades, o més, segons la necessitat.

Una tancada és una reunió de dos dies

on es tracten temes de caire força

extens, tant organitzatius com

emocionals. Una d’elles és a l’inici de

curs i l’altra es fa cap a la primavera.

Doncs, aquest abril n’hem fet una i

només us podem dir que va concloure

amb l’afer més esperat de l’any... Les

colònies d’estiu!!! Estigueu atentes

que aviat rebreu molta informació!!!

De campaments al Pasqualet

De campaments al Pasqualet

Sant Jordi a la Plaça de la Vila
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el obertC
El CEP amb el parc de les 3 xemeneis

L
a Junta del CEP del passat

dimecres 4 de març va

acordar adherir-se al

"Manifest en defensa d'un gran

parc metropolità al litoral de les 3

xemeneies del Besòs" en

coherència amb els nostres

posicionaments respecte de

l'entorn natural del Riu Besòs i

Can Zam. Per manca d’espai en

aquest butlletí, no podem

reproduir tot el Manifest. El

podreu trobar complet a

http://les3xemeneies.cat.  del

qual us en fem un breu resum:

“Aquests dies s’està duent a terme una

forta campanya de màrqueting del hub

audiovisual de les Tres Xemeneies del

qual no tenim cap informació. ...La

campanya omet a l’opinió pública que

l’objectiu del Pla Director Urbanístic de

les Tres Xemeneies (PDU3X) és

construir 1.844 habitatges en 30 blocs,

del riu Besòs al barri de La Mora de

Badalona, entre el ferrocarril i la platja.

Una gran operació d’especulació

urbanística, sobre 32 ha en la primera

fase i un xec en blanc sobre altres 100 ha

en una segona fase...”

“...exigim a les Administracions que

compleixin amb la seva obligació de

treballar pel bé comú. Que destinin

inversions i esforços a impedir

l’especulació del PDU3X, fonamentat en

la maximització de plusvàlues

urbanístiques en benefici dels grans

propietaris, Endesa i Banc Santander, i

de les immobiliàries Metrovacesa i Front

Litoral Besòs SL....”

“...Cal posar en valor la regeneració

ambiental i ecològica d’aquest fràgil

ecosistema litoral, únic camí d’adaptació

al canvi climàtic. Apostar per un gran

parc verd litoral metropolità equipat pel

gaudi de la ciutadania, combinat amb

un projecte de les Tres Xemeneies que

respongui a les necessitats socials i

econòmiques de la comarca i la

recuperació de la memòria històrica de

la producció d’energia i de la lluita

obrera.”

Les tres xemeneies

Nota de la Redacció
La represa de les activitats al CEP -fins fa poc aturades per la pandèmia de COVID19-, ha estat

espectacular, i ho ha estat encara més pel desig de l’entitat de fer un seguit d’actes sectorials

especialment pensats per celebrar al llarg d’aquest any, el 75è aniversari d’activitat ininterrompuda

del Centre Excursionista Puigcastellar.

La redacció es felicita per aquest esclat d’activitats, que s’ha reflectit, naturalment, al butlletí que teniu

a les mans. Això ens ha obligat a fer un sobreesforç de síntesi en els escrits, per tal de no deixar fora

cap de les aportacions de seccions, col·laboradors i col·laboradores del butlletí, a qui demanem llur

comprensió.
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E
l 26 de gener es va inaugurar

al CEP l’exposició de

fotografies “Les llibertats

perdudes”, una reflexió envers la

pèrdua dels drets humans,

promoguda per l’Associació

Catalunya Mirades Solidàries, en la

qual hi participen una trentena de

reconeguts fotoperiodistes del país,

com Kim Manresa, Francesc

Melcion, Jordi Borràs o Elisenda

Pons entre d’altres, així com els

colomencs Samuel Aranda, Laura

Guerrero i Joan Guerrero. Cada

foto incorpora un text de diverses

personalitats. En l’acte, el fotògraf

Vicenç Semper va presentar el llibre

“Llibertats perdudes”. Tant el llibre

com les fotografies es podien

adquirir i els guanys han anat

destinats a l’ONG Open Arms.

A la cloenda, xerrada

de Joan Guerrero 

“Fotoperiodisme i 

Humanisme”

El 3 de març es va fer la cloenda de

l’exposició de fotografies amb una

lliçó magistral d’humanisme i

coneixements de fotografia de

l’amic i soci Joan Guerrero: la

fotografia que esdevé poesia.

Guerrero ens ha mostrat el seu

recorregut com a fotògraf

mitjançant una sèrie de fotografies

des dels seus inicis fins avui.

Restem sempre agraïts de poder

veure les imatges de Joan Guerrero

i escoltar les seves sàvies paraules.

Text: Albert Noguera

Exposició fotogràfica 

“Les llibertats perdudes ” al CEP

oto CEPF

Expo fotografia Guerrero i públic Foto: ANC

Portada del llibre Foto: Josep Pitarque



- 25 -

Text i foto: Centre de Normalització Lingüística L’Heura (CNL L’Heura) iutatC

E
l passat 18 de novembre,

Òmnium Cultural,

Plataforma per la Llengua i el

CNL L’Heura van organitzar a la

Biblioteca del Fondo la taula rodona

“La situació del català a Santa

Coloma de Gramenet”, emmarcada

dins del programa d’activitats del

Correllengua 2021. La conducció de

la taula va anar a càrrec de Rodolfo

del Hoyo, representant d’Òmnium

Cultural Barcelonès Nord.

Va iniciar l’acte Alexandra Sans,

presentant l’espai web del CNL

L’Heura “El català a Santa Coloma de

Gramenet”,on podem trobar una

selecció dels estudis sociolingüístics

i projectes de foment de la llengua

centrats en Santa Coloma o en l’àrea

metropolitana de Barcelona.

En segon lloc va prendre la paraula

Mireia Plana, vicepresidenta de

Plataforma per la Llengua, que va

presentar la “Diagnosi de la situació

sociolingüística a l’Eix Besòs”de la

Plataforma per la Llengua, que ha de

portar a l’elaboració d’un pla

d’actuació en aquesta zona

(Badalona, Sant Adrià i Santa

Coloma).

La forma d’actuació prevista és el

treball en xarxa, promovent la

llengua entre el teixit associatiu de la

ciutat i fer intervencions específiques

per franges d’edat: infants, joves,

adults i persones grans.

El sociolingüista Albert Fabà va

parlar sobre la situació del català a la

ciutat. Va mostrar un gràfic sobre

competències lingüístiques amb les

dades comparatives dels anys 1975,

Taula rodona 
“La situació 

del català a Santa

Coloma de Gramenet”

Mesa de l’acte, a la Biblioteca del Fondo Foto: Heura

2001 i 2011. Són interessants les

dades de l’any 1975, poc conegudes.

Aquell any, només un 43% de la

població a la nostra ciutat entenia el

català, un 20% el sabia parlar i poc

més del 4% el sabia escriure. 

Un altre factor que serveix per copsar

la situació sociolingüística d’un

territori és la llengua inicial,

comparada amb la llengua

d’identificació. D’acord a això, el

català té una certa capacitat

d’atracció, també a Santa Coloma.

Per acabar la seva intervenció, Fabà

ens va donar dades sobre l’estudi

OFERCAT, nascut al CNL L’Heura de

la nostra ciutat l’any 1998, que

inicialment copsava l’oferta

lingüística en català en els diferents

sectors (sanitat, educació,

administració pública, economia,

etc.) mentre que en els darrers anys

s’ha limitat als establiments

comercials. L’evolució de la retolació

identificativa dels comerços entre el

1998 i el 2019 és clarament positiva,

ja que passa de 23 punts a 67 punts.

La darrera ponent, la sociolingüista

Marina Massaguer, va centrar la seva

intervenció en les vies per fomentar

el català a Santa Coloma. Com que

una part important de la població no

hi té accés, cal intensificar la xarxa de

socialització, buscar espais en què la

gent es conegui i convisqui parlant el

català. En paraules de la

sociolingüista: “cal generar espais

facilitadors de l’ús de la llengua entre

iguals, a partir d’interessos en comú

[…] espais segurs pels nous parlants”.

Un concepte molt important és la

densitat lingüística que posa en

marxa el cercle virtuós de la

identificació amb la llengua i la

motivació per utilitzar-la, la qual cosa

en millora el coneixement i

n’afavoreix l’ús.

Finalment es va obrir un torn de

paraules que va ser molt ric. Les

intervencions del públic van mostrar

en general preocupació sobre el

migrat ús del català a la nostra ciutat.
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E
l 25 de febrer, la Comissió

Josep Sol es va reunir amb

l’Ajuntament de Santa

Coloma a la Sala de Govern, per

acabar d’aportar, definir i coordinar

diferents accions a la nostra ciutat

que facin visible l’obra i la persona de

Josep Sol. 

Jacint Torrents, l’expert que més ha

aprofundit en l’obra de l’escriptor

colomenc, ens explica els seus

avenços; acaba de treballar un llibre

d’articles de Josep Sol, escrits durant

la Guerra Civil Espanyola. Un llibre

amb un pròleg ben curat pel mateix

Torrents, que contextualitza i

aclareix la mirada estètica i de

compromís de l’escriptor colomenc

en les hores fosques de la guerra. Un

veritable document històric que

esperem que  pugui trobar editor

aviat. D’altra banda, el dia 11 de

maig, Jacint Torrents haurà impartit

una conferència al voltant d’aquests

articles de guerra per l’Aula

Universitària, a la Torre Balldovina. 

No serà l’única acció divulgativa que

es durà a terme a la nostra ciutat. Les

quatre biblioteques de Santa Coloma

han inclòs, a les respectives

programacions dels clubs de lectura,

en diferents sessions, el treball dels

tres llibres publicats per l’autor

colomenc, i que estan inclosos a

“Obra narrativa”, llibre publicat l’any

1984, amb un pròleg de Joan Triadú.

Les sessions són les següents:

El passat 26 d’abril es comentà “Una

adolescència” a la biblioteca de

Singuerlín. El 21 de juny

“Apassionatta” a Can Peixauet. El 19

d’octubre, a la biblioteca Central,

“Elionor i altres contes” i a la

biblioteca del Fondo, el 29 de

novembre també “Elionor i altres

contes.” La divulgació dels llibres de

Josep Sol és fonamental per tenir

una primera aproximació a la

sensibilitat de l’escriptor colomenc, i

la implicació de les biblioteques es

clau.

També s’haurà fet una sortida per

muntanya el dia 24 de maig des de la

biblioteca de Singuerlín, dins el

programa “Parcs i biblioteques...

naturalment” del Consorci del Parc de

la Serralada Marina, amb itineraris

de muntanya i lectura de fragments

de l’obra de Josep Sol. Passant per

Torribera, la torre Pallaresa, Can

Butinyà, Sant Jeroni de la Murtra, i

acabant pels voltants de l’Església

Major. També es crea el segell logotip

de Josep Sol, una identificació sòbria

que donarà imatge a les diverses

activitats que s’aniran realitzant,

relacionades amb la comissió.

La Tinenta d’alcaldessa Petri Jiménez

proposa incloure en el programa de

Memòria Històrica del 2023 la

col·locació d’una placa

commemorativa al carrer Vistalegre

41, on va viure Josep Sol, així com

l’elaboració d’un QR on hi hagi

informació de l’Escola d’Educació

Especial Josep Sol i dels espais

referenciats en la seva obra. 

I fins aquí tot el que portem treballat

per tal que la nostra ciutat comenci a

acollir l’obra d’un dels escriptors

colomencs que conformen la història

literària catalana del segle XX.

Text: Jordi Valls

La divulgació 

de Josep Sol avança

iutatC

Portada del llibre “Obra Narrativa”



E
l passat 26 d’abril, després de

dos anys de no portar a terme

aquesta col·laboració, vàrem

acompanyar com a voluntaris als

usuaris de salut mental del Centre

Assistencial Emili Mira, caminant des

de la nostra ciutat fins al Monestir de

Sant Jeroni de la Murtra, amb una

participació de més de vuitanta

caminadors, comptant els seus

monitors i sanitaris.

Els vam repartir en dos grups, segons

les seves condicions per fer esport al

medi natural. Els més preparats per

caminar sortien del recinte de

Torribera per pujar fins el Poblat

Ibèric del Puig Castellar i baixaren

fins el Monestir, on es concentraren

amb el grup amb més dificultats

físiques, que sortint de Torribera van

arribar a les portes del Monestir.

Un cop reunits entraren en grups de

vint, fent-los nosaltres una visita

guiada amb explicacions del seu

contingut d’estil gòtic i la seva llarga

història, tota vegada que va ser

fundat l’any 1416, catalogat com a

monument històric artístic i declarat

Bé Cultural d’Interès Nacional.

Els set components del CEP que vam

participar en aquest acompanyament

vàrem enriquir el nostre esperit,

omplin-nos de satisfacció en veure

les seves cares de sorpresa i interès

en aquesta sortida, tot considerant el

seu món psicològic.

Acompanyant el Centre Assistencial 

“Emili Mira”per la Serra de Marina Text: Ramon Jordan

Grup Emili Mira al Monestir. Foto: Pedro Sancho

E
nguany vam muntar paradeta

per la diada de Sant Jordi.

Però el temps va fer honor al

costumari “per l’abril pluges mil” i al

migdia va caure una forta

calamarsada, amb vent i una pluja

persistent durant tota la jornada, que

va fer que a primera hora de la tarda

moltes entitats desmuntéssim la

parada. També es van haver de

suspendre les sardanes de la tarda,

que es faran un altre dia. Tot i això,

durant el matí molts colomencs es

van apropar a la plaça, on es van

poder escoltar les caramelles

interpretades per la gent del CEP.

Fira de

Sant Jordi

iutatCText: Albert Noguera, Foto: GICEP

Sant Jordi a la Plaça la Vila
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Text: Sam Nuñez, Regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Foto: Jaume P. Sayrach

U
na vida viscuda entre la

Segarra i Santa Coloma de

Gramenet, entre Salvat-

Papasseit i Jordi Pàmies, entre timó i

farigola, així recordaré sempre

Robert Cama i Dalmases.

Va néixer a Guissona l’any de la

Guerra, el 1936, i va viure en pau i

per la pau. Des de Ribes de Freser es

va convertir en un gran defensor i

divulgador de la llengua catalana,

impulsor de la estimada immersió

lingüística a casa nostra i activista per

la llibertat de Catalunya.

Feina reconeguda arreu, guardonat

amb els premis Climent Mur l’any

2013, guardó que s’atorga a persones

que d’una manera altruista

desenvolupen uns valors humans en

la convivència diària amb la gent dels

diferents barris, persones que

manifestin que tothom és digne de

ser estimat pel sol fet d’existir.

Impulsor d’itineraris poètics, de

l’Aula d’Extensió Universitària,

membre del Centre Excursionista

Puigcastellar i de l’Orfeó Tanit,

col·laborador de la revista Fòrum-

Grama i un llarg recorregut

d’activitats professionals, socials i

iutatC

Entre Timó i Farigola

culturals que han fet del Robert

Cama una persona reconeguda i

estimada arreu.

Tinc la sort d’estimar-lo com família

i de recordar-lo, amb llàgrimes als

ulls, en els moments més íntims, a la

vora del foc llegint el Segre o jugant

al memory, preparant botifarra negra

o collint nous del tros de la Teuleria.

Gràcies per tot mestre Cama, que la

terra et sigui lleu. 

E
l passat 30 d’abril, un grup

de 25 socis del CEP vam

poder participar a la ruta

teatralitzada ”Santa Coloma com

mai l’has vist”. L’activitat

l’organitza el departament de

Promoció de la Ciutat i Turisme de

l’Ajuntament, amb la finalitat de

dinamitzar i promocionar la nostra

ciutat.  Es tracta d’una ruta

teatralitzada i dinamitzada per

actors de La Colmena, on en Pere

Pascali, Jaume Galobardes i altres

personatges ens expliquen la

història colomenca de manera

entenedora, simpàtica i amb

humor,   tot fent ruta per alguns

monuments emblemàtics com l’

Església Major (amb pujada al

campanar inclosa), can Roig i

Torres, els antics safareigs i d’altres

indrets colomencs.

Ruta “Santa Coloma com mai l’has vist”
Text: Albert Noguera

Santa Coloma com mai l'has vist Foto: Rosa Manaut



quan agafem

l’ascensor de

l’estació de metro de

la Plaça de la Vila,

instal·lat gràcies a

les seves insistents

reclamacions per

aconseguir-lo...

Casa seva era oberta

a tothom; la

terrassa, tota

coberta de precioses

plantes i flors... el

seu amor per la

natura es

condensava molt bé

en la cura i el coneixement que en

tenia de totes elles. Bon exemple

d’això són les precioses orquídies

del seu jardí, que han donat bulbs

avui repartits per tot el poble, i en

les que hi veiem les mans de la

Conxita. ...I com agraïm aquelles

magnífiques i originals postals de

Nadal, fetes a mà conjuntament

amb l’Alfons...

Des del Centre Excursionista

Puigcastellar volem expressar el

nostre condol a les filles, els néts

Guillem i Carla, i als familiars per

aquesta pèrdua, tan sentida per tota

la nostra comunitat. No t’oblidarem

mai, Conxita!

U
n breu escrit mai no podrà

reflectir tot el què sentim la

gent del Centre

Excursionista de com ens

estimàvem la Conxita...

Una dona que, de molt jove va

canviar el seu Molins de Rei natal

per la nostra ciutat, del braç del seu

company Alfons... El Baix Llobregat

pel Baix Besòs... el Besòs, que li deu

estar tan agraït, perquè, junt amb el

Col·lectiu Ciutadà del CEP

n’impulsà la seva recuperació,

retornant-li la dignitat de riu...

I un cop aquí, s’hi va implicar de

seguida en la vida colomenca,

primerament com a monitora al Foc

Nou, a la parròquia... i naturalment

al Centre Excursionista, en les

acampades, les estades de germanor

i les excursions; i també al grup de

Cultura, a l’Aula universitària, als

Amics de les sardanes, a l’Aplec, al

Tai-txí... sense perdre mai el seu

somriure, sempre metòdica, fins

que les forces la van anar

abandonant poquet a poquet, però

inexorablement.

La gent del grup de Cultura del CEP

la trobem molt a faltar... Recordem

amb tendresa aquella llibreteta de

butxaca, on li cabien totes les

activitats i dates, a la que nosaltres

hi acudíem quan no en recordàvem

alguna, i que ella i la seva llibreteta

ens aclarien sempre. Qui no recorda

aquelles Vetllades Nadalenques, en

les quals ens recitava poesies o ens

feia riure amb les seves divertides

caracteritzacions! I la recordem

En record de la

Conxita Guillé
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Text: Ferran López

Fe d’errades

A
la pàgina 19 del passat butlletí número

148, i en un dels peus de foto informant

dels “Premis Climent Mur”, la redacció va

confondre en Josep Lluís Socias, President de l’Àrea

Cultural Oriol, pel Senador Josep Lluís Cleries.

Demanem disculpes als nostres lectors per l’error,

així com al president de l’Àrea Cultural i al Senador. 

ida del CentreV

La Conxita, somriure i mirada clara
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E
nguany hem procedit a fer

alguns canvis al nostre local.

S’ha remodelat l’entrada,

deixant una de les parets en pedra

vista, i s’ha instal·lat un mostrador i

mobles auxiliars per que facin la

funció de secretaria. D’aquesta

manera es guanya en comoditat per

a qui ve del carrer, i en seguretat, ja

que l’accés sempre queda controlat.

Felicitem la tasca realitzada per

l’Amadour en restaurar la paret i la

pintura, i la gran feina que ens han

realitzat Mobles Núria de Santa

Coloma amb el mobiliari a mida.
Remodelació entrada. Foto: Albert Noguera

ida del CentreV

Canvis 

al local

El CEP te ressò a les pàgines del Vèrtex

El CEP, al nº 299 del Vértex

E
l Vèrtex, la revista bimensual

de la Federació d’Entitats

Excursionistes de Catalunya,

ens dedica les pàgines 58 i 59 del seu

núm. 299, on fa un petit resum de la

història del CEP, amb motiu del 75è

aniversari de la nostra entitat. Des de

les pàgines del nostre butlletí, els hi

ho agraïm. 
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E
l dissabte 29 de gener es va

celebrar al nostre local social

l’Assemblea Anual de Socis.

Aquest any 2022, i tal com marquen els

nostres estatuts, calia renovar la Junta

Directiva del CEP. Només es va

presentar una candidatura, que va ser

aprovada per unanimitat. Es va agrair

la tasca del president sortint, Albert

Noguera -que ha estat al càrrec els

darrers dotze anys-, així com a la resta

de la Junta que en formava part. El

nou president del CEP, Ferran Lopez,

va adreçar unes paraules al assistents

on va remarcar el respecte i

responsabilitat que calen per presidir

una entitat com el CEP, alhora que va

recalcar que, com sempre s’ha fet al

Centre, no exercirà amb un tarannà

presidencialista sinó que les decisions

i les tasques seran col·legiades amb la

resta de la nova Junta. Aquesta ha

quedat conformada per les següents

persones: President en Ferran Lopez

Roldán, Vice-presidenta Núria Hoyo

Gómez, secretari Albert Noguera

Carreras, Tresorer Ramon Jordan

Giménez, i una representant de cada

secció o entitat del CEP. 

En el decurs de l’acte es van aprovar

l’Estat de Comptes del 2020 i

pressupostos del 2021 i 2022, així com

la lectura i aprovació de les actes de

l’última Assemblea celebrada,

prorrogat i posposat tot això en raó de

les restriccions imposades per la

pandèmia. Els Comptes i les actes, tal

com manen els estatuts,  estan a

disposició de tots els socis al local del

Centre.

Finalment, les diverses seccions del

CEP van explicar breument les

activitats realitzades i les projectades

pel 2022. En la cloenda, com ja és

habitual, es va fer entrega de medalles

i diplomes als socis amb  25, 50 i 65

anys d’antiguitat i fidelitat a l’entitat. 

ida del CentreV
Assemblea de socis i canvi 

de la Junta i la presidència del CEP

Canvi de president

MEDALLES DE PLATA

25 anys el 2020
EDUARD RODRIGUEZ BAYA

EMILI MARTINEZ COSTAFREDA

ANDRES VICENTE CASTRO JIMENEZ

JOAQUIMA GUMBAU SAEZ

ANGELA INGLES PEINADOR 

JOSEP SOLER PUIG

JULIA CORDON MARTINEZ

CARLOS PALOMAR GIMENO

GLORIA TORMO BERNAT

ANGEL FERNANDEZ RUZAFA

ERIC VILCHEZ FAURE

25 anys el 2021

AGUSTINA RICO VILLORIA 

JOSEP ROSELL LAMORA

RUT SOLES I GARGALLO

ENCARNACIO SERRA GRAU 

ROSA DUEÑAS GARCIA

JULIA CAMA DALMASES 

RAMON TRESENS LLANES 

PERE BANUS ROSSET

RAFAEL GARCIA MANZANARES 

ISABEL IBAÑEZ BLANQUER

M. DOLORS FUENTE ALBOS

NURIA TORRENTS GONZALEZ

VICENÇ LLORCA BERROCAL

MEDALLES D’OR

50 anys el 2020
M. DOLORS TRESENS CAMA

FRANCISCO ORTIZ PORRAS

50 anys el 2021
EMILI CASTILLA BERTRAN

DIPLOMES

65 anys el 2021
PERE ALTIMIRA SAGALES

FRANCESC SALVADOR BALLESTER

FRANCESC PEDRAGOSA MASGORET

Foto medalles als socis
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E
l CEP s’ha adherit al manifest

“Soc de Santa Coloma i estimo

el català”, promogut per més

de 40 entitats locals. En aquest

manifest es reivindica l’orgull de ser

colomenc, de llur tradició lluitadora,

de la bona convivència de llengües i

cultures, del parc de la llera del Besòs,

abans una claveguera a cel obert... i

d’haver estat pioners en la immersió

lingüística ja als anys 80.

Es reivindica també la immersió

lingüística, que ha facilitat el

coneixement del català a molts

escolars. Emperò, el manifest

reusB
Soc de Santa Coloma i

estimo el català!
observa una preocupant davallada de

parlants, perduda bona part de

l’empenta d’aquells pares i mares que

van impulsar la immersió.

El manifest, vol reimpulsar-ne l’ús:

“...És la llengua que necessita més

suport, enfront dels qui volen

posar-li pals a les rodes”, tot

indicant que estimar el català vol

dir també estimar les altres

llengües parlades a la ciutat. I fa

una proposta final: “...aprèn-lo si

encara no el saps. I si el parles, usa’l

al pati de l’escola, a l’institut, als

comerços, amb tothom” 
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Primera ballada postCovid, Diada de la Dona pl. Vila Foto: Joan Llagostera

S
í, perquè després de fer-nos

suspendre les assemblees

ordinàries, ara que la Covid ja

no és obstacle, la pluja ens va xafar la

ballada inicial de l’any, la dedicada a

les dones, que s’havia de celebrar el 6

de març, i també la de Sant Jordi; la

primera s’ajornà fins diumenge de

Pasqua Florida, 27 de març,  i permeté

veure les primeres rotllanes de la

recuperació dansant al so de la cobla

Ciutat de Girona. La segona, amb

ruixats, ventades i pedregades, que

des de migdia fins acabada la tarda

van deslluir la festa del llibre i la rosa,

impediren les nostres tradicionals

sardanes que, a més, havien de

comptar amb la participació dels

gegants i capgrossos de la ciutat. Si tot

acaba lligant, en substitució d’aquesta

audició haurem tingut la cobla Premià

dilluns de la segona Pasqua, el 6 de

juny a la plaça de la Vila.

Els altres actes programats en aquests

primers mesos de l’any han tingut lloc

sense inconvenients; així, el 5 de

febrer al Teatre Sagarra, la Principal

de la Bisbal amb la soprano Esther

Buqueras ens van oferir l’espectacle

“Cançons de mar i muntanya”, un

recull de peces tradicionals catalanes

i alguna de forastera. També vam

poder anar al restaurant de la Font de

l’Alzina el 25 de març, a dinar i ballar.

Tothom va dinar però ballar, el que es

diu ballar...

Haurem anat també a l’Aplec de

Caldes de Malavella, diumenge 8 de

Text: Joan Llagostera ardanesS

Si el temps 
ho permet...

maig, sortida que havíem d’haver fet

l’any 20.

El nostre Aplec, que tant desitgem, el

diumenge 29 de maig al Parc

d’Europa, el dediquem al CEP en el

seu 75è aniversari. El vespre abans, al

Mas Fonollar, la revetlla, que ja

començava a ser habitual quan

l’epidèmia ens la impedí. I arribarem

a l’estiu a la Font de l’Alzina amb

l’enyorat esmorzar i ballada del Dia

Internacional de la Sardana, dedicada

als socis i sòcies de les nostres

entitats. De tot us en deixarem

constància al pròxim butlletí

Tant de bo que ens puguem trobar

tots i totes en bona salut i entusiasme

en les diverses activitats previstes! 

Concert d’Hivern la Principal de la Bisbal i Esther Buqueras Foto: Joan Yuste

Dinar-ball a La Font de l’Alzina Foto: Joan Llagostera

Activitats

sardanistes
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L’Aula camina 

pel Rec Comtal

E
l Rec Comtal era una

estructura hidràulica de

primera magnitud, que

perdurà fins al segle XIX com un dels

principals proveïdors d’aigua a la

ciutat de Barcelona. Servia per a regar

i com a generador d’energia, per a fer

funcionar els molins construïts al

llarg del seu traçat. És una obra

protegida con a Bé Cultural d’Interès

Local.

El dimarts 22 de febrer, la colla de

L’aula camina, convocats per l’Antonio

Enrique, hi vam anar 13 persones

sense comptar el gos Pelut (a qui

agrada anar davant de tots, tot

girant-se de tant en tant per

assegurar-se que el ramat és

complet). Aquesta caminada és una

clàssica de cada curs, i no per això

perd interès, donada la gran

transformació que té tot l’entorn.

Vam tenir un preciós matí.

Comencem passant pel pont vell cap

a la dreta del Besòs, i anem al Parc de

la Trinitat, fent la foto de rigor

davant la dinàmica escultura de

cavalls desbocats, que mai no es

cansen de galopar sense bellugar-se

del lloc, i travessem fins a l’àrea de

taules i bancs per a esmorzar, cadascú

amb les seves provisions, regades

amb el vinet de l’Antonio, que mai no

pot faltar, ara no amb la bota, sinó en

gotets.

Remuntem pel barri de Vallbona,

amb els camps de conreu de “La

Ponderosa”, dels que surten moltes de

ula universitàriaA Text: Joan Llagostera i Manuel Garrido

les verdures, realment de proximitat,

que podem comprar al mercat. Més

amunt, ran de la sèquia pel marge

dret, el seguit de petits hortets amb

primitius sistemes de reg, per

bombeig o a cops de galleda. Sorprèn

l’aparent nitidesa de l’aigua que hi

discorre, amb la presència de

simpàtiques famílies d’aneguets.

Seguim pel sender fins a la Casa de

les Aigües, on arriba el cabal des dels

antigament coneguts com a Pous de

Montcada, on hi fem cap passant pel

barri de Can Sant Joan.

Aconseguit l’objectiu, passem a la

riba esquerra del Besòs pel pont

peatonal; hi ha qui opta per tornar a

Santa Coloma en autobús, i d’altres

continuem el passeig, esquivant les

bicicletes per la ruta que porta fins al

Parc de can Zam passant rere

Ferrolan, les Terrasses i la Cacaolat.

Un agradable passeig per un indret

proper i poc conegut que mereix ser

visitat. 

Al Parc de la Trinitat Foto:  Teresa José
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Caminant pel 

Puig Castellar

Text: Joan Llagostera 

E
l 8 de març, en un dia rúfol i

ventós que va espantar a més

d’una persona que segur que

hagués vingut, mitja dotzena de

valents, sense faltar-hi el Pelut,

iniciem la pujada al Turó del Pollo per

la pista dels bombers. Ens aturem a

la Font de la Bota per esmorzar,  que

reguem amb el vi de l’Antonio, i

seguim el recorregut apreciant

l’excel·lent treball de conservació i

rehabilitació que duen a terme els

incansables “Bruixots del Torrent”. A

l’entrada del poblat trobem una colla

que diuen ser de Sant Cugat i que

estan encantats amb el què han vist i

amb tot l’entorn, que desconeixien.

Més endavant ens dona el “bon dia”

(és un dir) en Pere Sors, que fa la seva

feina d’informador i vigilant. Ens

obre l’estança que reprodueix l’àmbit

de les cases on vivien els ibers i

remuntem fins al cim del Puig

Castellar, desafiant la incòmoda

ventada. Entre núvols, boira i

ula universitàriaA

contaminació podem entreveure el

pla de Barcelona i al fons, entre

petites escletxes de claror, les onades

del mar que envaeixen la costa.

De baixada ens desviem per acostar-

nos a la Cova d’en Genís. Malgrat la

dificultat del camí ha merescut

l’esforç, sobretot perquè no tots hi

havien estat abans.

I acabem el descens deixant de banda

l’autobús fins arribar a la ciutat,

cansats però contents. 

Parc, mirador del Ibers. Can Franquesa Foto: Antonio Enrique  

A la Font de la Bota Foto: Antonio Enrique    
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E
l passat dimecres 9 de febrer,

el professor Jordi Pisa ens va

parlar sobre "EL PARC DE LA

CIUTADELLA: HISTÒRIA I

PATRIMONI".

En finalitzar, ens va proposar fer una

visita guiada pel mateix parc. La

proposta va tenir una gran acollida,

amb la inscripció de més de 50

socis/es. Es va fer en dos cops, atès

que els grups estaven limitats a 25

persones, el 25 de febrer i l'1 de març.

La visita ens va permetre conèixer la

història d'una part de la ciutat

medieval i moderna del barri de la

Ribera, la construcció de la fortalesa

ula universitàriaA
Matinals 

culturals 

de l’Aula

de la Ciutadella, i la seva adequació

posterior com a seu de la primera

Exposició Universal de Barcelona,

l’any 1888, i el seu patrimoni

arquitectònic.

El de la Ciutadella va ser el primer

parc dissenyat específicament com a

parc públic, construït cap a finals del

segle XIX. El parc està situat als

terrenys on Felip V va fer construir

una gran ciutadella militar per

controlar la ciutat l'any 1715, després

que aquesta es rendís l'11 de

setembre de 1714. És un espai

àmpliament utilitzat per a tota mena

d'activitats lúdiques i culturals. Conté

més de cent espècies vegetals, amb

molts arbres centenaris i conjunts

escultòrics d'interès. 

“
Ha passat una oreneta“ de

Cecília A. Mántua, és l’obra que

el divendres 1 d’abril vàrem

llegir a la sala de La Colmena, que es

va omplir ja sense restriccions

d’aforament.

Els set components del grup,

posàrem tota la nostra il·lusió en

transmetre els sentiments que

traspua el text de la comèdia,

estrenada a la ràdio l’any 1936. Els

aplaudiments i els comentaris que

vam sentir en acabar, ens permeten

creure que va agradar i ens animen a

continuar aquestes sessions.

Les trifulgues amoroses dels

personatges i les relacions de família,

Teatre 

llegit

amistats i servei domèstic, sempre en

tensió, ens van mostrant una visió de

la bona societat burgesa barcelonina

del noucentisme. Unes imatges

projectades a la pantalla situada al

fons de l’escenari, fan

d’acompanyament a les paraules i als

ambients.

Per acabar el curs de l’Aula, preparem

pel juny una divertida comedieta que,

amb el títol de “L’herència”, s’endinsa

en les situacions, entre còmiques i

penoses, que solen generar els llegats

d’alguns difunts als familiars i

pretendents a ser-ho. 

Text i Foto: Manel Garrido/Fons documental

Text: Joan Llagostera

Parc de la Ciutadella Foto: Manel Garrido

Ha passat una oreneta
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La llengua i el model d’escola tornen

a estar al centre de la polèmica quan

fa mes d’un quart de segle havien

gaudit d’un ampli consens, avui

impensable. Per tot plegat, són

constants les referències a Santa

Coloma com a població on va néixer

la immersió lingüística. I en aquest

marc es va produir a inicis de març la

presentació del llibre “No parlaràs

mai un bon català. Les mentides

sobre la immersió lingüística”, del

professor Joan Mena, membre del

Congrés del Diputats per En Comú

Podem. Joan Mena és de Sabadell,

però potser l’editorial o ell mateix van

trobar que la biblioteca de

l’emblemàtic barri del Fondo seria el

lloc idoni per fer la presentació, que

va comptar amb la presència del

periodista Antoni Bassas. I ell va fer

el paper que li tocava: remoure les

aigües i posar el dit a la nafra. I això

és el que més destacava en l’article de

l’Ara que va recollir l’acte: “La meva

obsessió era que els meus fills

visquessin millor, que tinguessin

igualtat d’oportunitats. No tenia ni

idea de tot el que significava la

immersió”. És aleshores quan Bassas

intenta frenar l’alegria militant de la

sala amb pessimisme periodístic: ¿I si

l’auge de l’anglès i la digitalització del

consum audiovisual fan que a la

Catalunya d’avui el català no sigui

percebut amb la lluentor de què

gaudia en el postfranquisme? No

queda clar que a la Santa Coloma del

2022 els castellanoparlants vegin el

català com el botó vermell que

accelerarà el seu ascensor social. ”El

text té una bona part de raó però a mi

em va fer mal. Des de quan és

reprovable que els pares vulguin el

millor per als seus fills? Es pot

simplificar tant una qüestió

treballadíssima i costosa com va ser

la implantació del català, primer unes

poques hores, i després a tota l’escola

pública? Quin català havien

necessitat per fer-se rics coneguts

constructors, promotors i algun

polític colomenc? Algú ha indagat en

el tipus de pares i mares que més

reivindicaven la llengua catalana? No

hi ha trobat militants d’esquerres,

sindicalistes, activistes veïnals,

mestres, catalanistes de sempre i

alguns “indepes” de quan ni se’n

sentia a parlar? Ningú recorda que la

demanda era triple: escola pública, de

qualitat i en català? Fa poc ha mort en

Robert Cama, fa anys va morir el Jon

Etxearte, un altre pare i mestre, són

morts en Fèlix Trías, Salvador Cabré,

Lluís Hernández, llavors alcalde, i

algun altre, que podrien compondre

el ric mosaic de les veus que el tema

requereix. Per parlar dels inicis de la

presència del català a les escoles

colomenques vaig anar a entrevistar

una de les figures cabdals en aquest

procés, el pedagog i mestre Joaquim

Arenas. Ell és reconegut com un dels

pares de la immersió però també hi

vaig trobar la seva dona, Margarida

Muset, inspectora d’ensenyament,

qui va viure in situ el naixement de la

immersió. I trec el “tema” de

l’ascensor social.  Arenas em mira

amb una cara que interpreto com un

“i què?” i recorda que en Lluís

Hernández ja els havia dit que si

servia per guanyar-se la vida,

endavant. Margarida Muset vol

puntualitzar: “És més que això.

Aquells pares ja es guanyaven la vida

i hi havia algunes famílies que eren

catalanoparlants, i també hi havia

mestres. Volien augmentar el nivell

cultural dels seus fills, volien que

fossin uns catalans més i volien una

escola de qualitat al mateix temps que

una escola catalana. I s’implicaven

molt en el centre.” “Era més que això,”

insisteix. “Aquells pares i mares

prenien decisions sobre l’escola dels

seus fills. Per primera vegada, se’ls

preguntava, se sentien partícips d’un

projecte col·lectiu.“ I dit això,

afegeixo l’enllaç per qui vulgui llegir

la conversa completa.

https://enelfondo.cat/2022/04/01/la

- l l e n g u a - c a t a l a n a - a - l e s c o l a -

colomenca/

He estat membre del jurat del III

Certamen Literari Carmen Ávalos,

organitzat per l’Associació Colomenca

AMMAME (Amics del Malalt

Mental), amb seu al Centre Cívic

Llatí. No els coneixia, em va arribar la

petició de col·laborar amb ells a través

d’una mare de l’Institut. M’hi vaig

posar amb il·lusió de reviure d’alguna

manera aquells Sant Jordis escolars,

que donaven tantíssima feina prèvia

i que acabaven en un dia preciós, el

més bonic del curs per a mi, sens

dubte. AMMAME, entitat nascuda

l’any 2002 amb l’afany de millorar la

qualitat de vida de les persones

afectades per trastorns mentals i les

seves famílies, va instaurar el

certamen literari per donar veu a la

creativitat de qualsevol persona

sensibilitzada per la salut mental. I li

va posar el nom de la fundadora de

l’entitat, Carmen Ávalos, ja

desapareguda, en homenatge a

aquella dona estimada i lluitadora a

qui tots qualifiquen com a mare

coratge. Tant en els treballs dels

adults com en els dels joves, el que

predominava era la narració

d’experiències pròpies o d’algú

proper. S’hi mostrava el ventall dels

trastorns i el ventall de reaccions

personals, familiars i socials que

acostumen a anar-hi aparellats.

Foscor, desesperança, soledat,

incomprensió, crueltat... I també

llum, amistat, amor, acceptació...  És

un àmbit social molt relegat, molt

desconegut, tot i que tots nosaltres

tenim en el nostre entorn algú afectat

per un trastorn mental, o nosaltres

mateixos el podem tenir. Un món que

necessita afecte i comprensió, i el cop

de mà per tirar endavant que a tots

ens cal en la vida. 

Immersió i 

ascensor social

Agustina Ricoiradorm

Un Sant Jordi diferent
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L
a fagina o gorjablanc és un

mustèlid similar a la marta

(Martes martes) que pesa 850-

1700 grams i fa 420-560 cm de llarg

sense comptar la cua, que té una

longitud de 200-320 cm. Normalment

la marta no té la taca de la gola (o

gorja) tan clara ni tan extensa com la

de la fagina. La fagina la trobem arreu,

també a la nostra serra de Marina,

mentre que la marta la trobem

preferentment al Pirineu, on

coexisteix i competeix amb la fagina.

Cria als forats dels arbres o entre les

Fagina o 

Gorjablanc
Cast: Gardüña

Cient: Martes foina

Plantes

aromàtiques de 

la mediterrània. 

3a part

auna i floraF

també l’utilitzo per cuinar un saborós

plat vegetal d’arròs, carxofes i bolets.

Això si, s’ha d’utilitzar amb moderació

perquè no acabi amagant el gust propi

dels aliments.

EL JULIVERT

Botànica: Petroselinum crispum

El julivert el trobem al llarg de les

regions fredes i humides, i també a les

costes rocoses del Mediterrani, d’on

n’és originari. Normalment s’utilitza

fresc i trinxat, o be dins d’un ramell

de diferents herbes lligades, afegit a

les sopes i guisats de carn o peix. Un

altre us  comú és barrejar-lo amb pa

ratllat per a arrebossar menges. On

guanya protagonisme és a la famosa

salsa verda, que té aquest color i nom

per la forta presència d’aquesta

aromàtica, i que sol acompanyar el

lluç. És també indispensable per fer

un bon sofregit, base de tants plats de

la nostra cuina, i també en una bona

picada. Des de sempre el julivert s’ha

obsequiat als clients. Una curiositat :

per eliminar l’olor d’all de la boca va

bé mastegar julivert.

EL LLORER

Botànica: Laurus nobilis

El llorer és una planta molt estesa,

sobretot als països de clima temperat

com els del  Mediterrani. Cultivada

des dels temps de l’antiga Roma, es

troba als boscos i és molt apreciat per

la seva fragància i per la

particularitat de les seves fulles, que

no perden l’aroma quan són seques

ni després de la cocció. Avui el llorer

és usat normalment a la cuina per tal

d’aromatitzar guisats de llegums,

peixos i marisc. Particularment

roques. S’alimenta de petits

mamífers (rates, conills), amfibis,

rèptils, ocells i ous, però també de

fruita i de mel, i en alguna ocasió pot

ser comensal de l’home, i pot produir

estralls als corrals. La fagina és un

animal que, tot i que té una certa

preferència pels ambients rocosos, es

pot trobar en una gran varietat

d’hàbitats. Com que té hàbits

preferentment crepusculars i

nocturns i és molt silenciosa, és molt

difícil veure’n exemplars vius, però

podem copsar la seva presència, ja

que defeca a llocs visibles, com ara

pedres als camins, per tal de marcar

el territori. Es desplaça fent petits

salts i és un bon escalador. 

Text: Albert Noguera

Foto: Sergio Mas

Text: Pepi Valls

JulivertLlorer
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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

1930. Panoràmica de les vinyes de la Torre
Pallaresa (es distingeixen els murs de la propietat)
i al fons el monestir de sant Jeroni, i entremig
l’ermita de la Miranda amb un xiprer. A la
muntanya l’ermita de sant Onofre amb poca massa
forestal. A la dreta, el camí de santa Coloma al
monestir quan passa prop de la finca de can
Butinyà.

Gener           22’4ºC dia 4     2’1ºC dia 23                                 º

Febrer         24’9ºC dia 18    5’9ºC dia 10                                  

Març            24’2ºC dia 27    7’0ºC dia 23                                  

Abril              27ºC dia 29      7’1ºC dia 5                                  º

                        Dies de pluja         Total litres / m2

Gener                        1                      10’4 litres

Febrer                        1                       0’8 litres

Març                          8                     107’6 litres

Abril                           4                      57’7 litres

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
Gener  -  Abril  2022

     Màxima            Mínima                    Mitjanes

Màximes: 18’2ºC
Mínimes: 3’9ºC

Màximes: 18’7ºC
Mínimes: 7’6ºC

Màximes: 17’5ºC
Mínimes: 10ºC

Màximes: 21’8ºC
Mínimes: 13’1ºC

Total dies pluja: 14
Total trimestre: 176’5 l.

2n. quadrimestre de 2022
(En negreta els actes relacionats amb
la celebració del 75è aniversari del
CEP)

JUNY

14 dimarts, 19:00 h: Secció de
Cultura. Xerrada “Les herbes
aromàtiques”, al CEP
18 dissabte: Secció de Cultura.
Matinal al Parc de les Olors. Santa
Eulàlia de Ronçana.
19 diumenge: Patronat i Amics de la
Sardana. Audició Dia del Soci, amb la
Cobla Ciutat de Terrassa. Font de
l’Alzina.
21 dimarts: Comissió Josep Sol.
Lectures de la novela “Apassionatta”, a
la biblioteca de Can Peixauet.
22 dimecres: Cicle de projeccions de
muntanya: “El Triglav, Eslovènia”.
Producció de Joan Yuste.
29 dimecres: Cicle de projeccions de
muntanya: “Als Alps Julians”, de Josep
Pitarque.

JULIOL

1 dimecres: Secció de Cultura: Xerrada
sobre la renaturalització a la marge
dreta del Besòs, amb Tomàs Carrión,
director de Medi Ambient, al CEP.
2 dissabte: Secció de Muntanya de la
FEEC. Sortida “300 cims”.
9 dissabte: Sopar a la Fresca del
CEP, al carrer Sant Josep.
Dies a determinar: Colònies del Grup
Infantil del CEP.

SETEMBRE

3 dissabte: Inauguració de
l’exposició del Museu Torre
Balldovina “Dona’m corda!” als 75
anys del Centre Excursionista
Puigcastellar.
4 diumenge: Patronat Pro Aplec i Amics
de la Sardana: Concert de Festa Major.
Teatre Sagarra.
5 dilluns: Patronat Pro Aplec i Amics de
la Sardana: Audició de Festa Major,
amb la Cobla Bisbal Jove. Can Sisteré.
11 diumenge: Patronat Pro Aplec i
Amics de la Sardana Audició de la
Diada de Catalunya amb la Cobla
Ciutat de Terrassa. Plaça de la Vila.
21 dimecres: Cicle de projeccions de
muntanya: “Recorrent el GR-20,
Còrsega”, de Josep Pitarque.
Dia a determinar: Grup de Cultura. 3ª
Ruta del Patrimoni del Vi. Visita
guiada pel sumeller Paco Cordero.
Vinya del Sabater i degustació de
vins.

CALENDARI D’ACTES
“75 ANYS DEL CEP”




