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Sta. Coloma de Gramenet, 2012 - 2013

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
Iniciem aquesta nova secció amb l'ànim de donar a conèixer als nostres socis,
col∙laboradors i amics, el seguit d'activitats realitzades pel nostre Centre en el
transcurs de l'any. En aquest cas oferim les dades dels anys 2012 i 2013
conjuntament.
2012
En aquestes dates vam iniciar la nostra col∙laboració amb el Centre d'Educació
Ambiental ECOMETRÒPOLI amb la realització de tres tallers, orientats a famílies
i nens, sobre Roques i Minerals (realitzat per Salvador Rodà), Paleontologia (per
Francesc Sala) i Botànica (per Joan Devis), tots tres socis de l'entitat. Els tallers,
que es portaren a terme els diumenges al matí, van tenir una molt bona acceptació
per part del públic i el compromís de repetirlos i ampliarlos el proper any per part
nostra.
El mes de febrer va tenir lloc la presentació del Quadern de Natura, en la Masia de
Torribera, que sobre l'itinerari “Torrent de les Bruixes – Torribera” vam contribuir
a confeccionar, conjuntament amb el col∙lectiu ciutadà del Centre Excursionista
Puigcastellar.
També participàrem en la diada de l'Ensenyament, la diada de Sant Jordi i la diada
Mediambiental amb la instal∙lació d'una carpa on oferíem mostres del nostre treball
al públic visitant.
Vam iniciar la catalogació i registre de materials dipositats al Centre de Recerca
Joan Vicente Castells (edifici ECOMETRÒPOLI) que contempla més de 18.000
peces de materials diversos (fòssils, roques, minerals, arqueologia, ...)
Contractàrem la cooperativa de serveis informàtics COOPUX de Santa Coloma per
a la confecció d'una base de dades consultable en línia, amb el nostre fons
documental (bibliografia).
Es van realitzar un total de cinc sortides naturalistes. Visites guiades a l'itinerari de
natura del torrent de les Bruixes, al Parc Fluvial del Besòs, al Parc i Jardins de Can
Zam, . ... i diverses xerrades en instituts d'ensenyament de Barcelona sobre
evolució.
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2013
Aquest any vam continuar la nostra col∙laboració amb el Centre d'Educació
Ambiental ECOMETRÒPOLI amb la realització de sis tallers orientats a famílies i
nens, sobre Roques i Minerals (Salvador Rodà), Paleontologia (Francesc Sala),
Botànica (Joan Devis), Dinosaures (Enric García), Arqueologia (Roser Vicente) i
Micologia (Joan Devis). Els tallers continuen tenint gran acceptació entre el públic,
desbordant la sala d'actes en alguns casos.
Participàrem en la Setmana de la Ciència amb la presentació d'un taller
d'experiments de física anomenat “La Física en Sabatilles” en col∙laboració amb els
alumnes de l'assignatura de física de l'IES La Bastida de Santa Coloma de
Gramenet.
Continua a bon ritme la catalogació i registre de materials dipositats al Centre de
Recerca Joan Vicente Castells (edifici ECOMETRÒPOLI).
Hem iniciat la revisió del fons bibliogràfic, ara que ja és operativa la consulta del
nostre fons documental a Internet (http://fonsdocumental.cenbn.cat). Aquesta tasca,
llarga i feixuga, ens portarà diversos anys acabarla. Actualment treballem en un
segon mòdul del fons documental, amb la cooperativa COOPUX, per poder
consultar també els nostres materials científics en línia.
Hem iniciat la col∙laboració amb el centre Mediambiental ALOC de Badalona i el
Consorci del Parc de la Serralada de Marina participant com a guies en tres sortides
naturalistes sobre la serra de Marina. La presència de públic ha estat excepcional,
amb més de 50 persones en cadascuna de les excursions. Malauradament, en una
d'elles, va patir un accident per relliscada una de les participants.
També vam participar en la diada de l'Ensenyament i en la de Sant Jordi amb la
instal∙lació d'una carpa on exposàvem i oferíem mostres del nostre treball al públic
visitant.
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