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PER CATALUNYA

RERE ELS
PASSOS DEL
NAVEGANT

PASSEJADES I RUTES

el Periódico

19/20/21 de maig del 2006

Demà es compleixen 500 anys de la mort de Cristòfor Colom i demà s’espera que
el Laboratori d’Investigació Genètica de Granada desveli el seu lloc d’origen.
Alguns investigadors diuen que va néixer i va viure a Catalunya. Seguim-li la pista.
KRIS UBACH

VIATGES PER LA XARXA

Dieta crua
a Granada
www.comunidadcruda.com
A la casa i finca d’agricultura ecològica Solyfruta, a Almuñécar (Granada),
estan oberts als visitants que vulguin
descansar i recuperar la salut seguint una dieta crua (sense cuinats ni
aliments d’origen animal). S’hi permet el naturisme. Ocupar la sala comuna de la casa, amb sac i estoreta, i
dutxa d’aigua calenta costa 12 euros.
Deu euros dormir en tenda (i dret a
les taronges) i 15 euros en casa de
fusta.

El cant
dels ocells
www.canpica.com

MONESTIR DE SANT JERONI DE LA MURTRA ELS REIS CATÒLICS POTSER VAN REBRE EL DESCOBRIDOR A L’EDIFICI RELIGIÓS BADALONÍ QUAN VA TORNAR D’AMÈRICA.

La petjada catalana
de Colom / Colón
EVA MELÚS
emelus@elperiodico.com

E

l 1927, l’historiador
peruà Luis Ulloa va
publicar un treball
en què assegurava
que Cristóbal Colón
era català i que es deia Colom.
Molts el van creure i van seguir
investigant en aquesta línia. La
Fundació d’Estudis Històrics de
Catalunya ha dissenyat la Ruta
del Colom Català. Coincidint
amb el cinquè centenari de la
mort del descobridor, que es
compleix demà, els convidem a
recórrer-la.
3MONESTIR DE SANT JERONI DE LA MURTRA. Els Reis
Catòlics, Isabel i Ferran, potser
van rebre Colón, Colom a partir
d’ara, quan va tornar del viatge
del descobriment al badaloní
Monestir de Sant Jeroni de la
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Hi falta la graque van acompanada que s’hi va afegir poste- nyar Colom en el viatge de torriorment, després de la conquis- nada, tots ells fills de reis i cata de l’últim reducte àrab. Al cics. El rei Ferran i el seu hereu
mateix lloc hi ha diverses mèn- Joan en van ser els padrins. En
sules amb la imatge dels reis en honor seu, un pobre americà va
pedra i també, sorpresa, un re- ser anomenat Fernando de
trat esculpit de Colom a la gale- Aragón, i un altre, Juan de Castilla. La rebuda formal a Colom
va tenir lloc, probablement, al
Saló del Tinell del Palau Reial,
on algunes vegades s’havien
reunit les Corts i on es van instal . lar les capelles ardents de
Empordà. Aquest punt no està dins
Joan II, pare de Ferran el
la Ruta del Colom Català, però és un
Catòlic, i Carles de Viana, el seu
dels llocs importants on agafa cos la
germanastre.
teoria d’un descobridor català. La

Les caravel.les van sortir de Pals
Fins ara s’havia cregut que l’expedició del descobriment va partir de Palos de la Frontera, a Huelva, el 3
d’agost del 1492. De tota manera, els
investigadors Jordi Bilbeny i Teresa
Baquè asseguren que la Pinta, la
Niña i la Santa María van salpar en
realitat de la platja de Pals, al Baix

documentació de l’època cita una
fortificació, que segons Bilbeny es
podria tractar del Castell de Sant
Miquel.

3 SANTA MARIA DEL MAR.
Després de la celebració, Colom
hauria anat fins a casa seva

acompanyat de tota la cort. La
casa estava situada al barri exterior a les muralles que es va
anar aixecant al voltant de l’església de Santa Maria del Mar,
antigament conegut per Vilanova de Mar. Concretament, a
l’illa que delimita el carrer dels
Banys Vells i Mirallers, on hi havia l’entrada. Diversos membres
de la família Colom van ser enterrats molt a prop, al Convent
de Sant Francesc, que fins a la
seva demolició el 1822 anava
des de la plaça de Medinaceli
fins a la Rambla.

Taller d’un matí per reconèixer sobre
el terreny el cant dels ocells i els seus
reclams. L’organitza la masia de Can
Pica, a Tordera (Parc del Montnegre i
el Corredor). L’activitat costa 25
euros i inclou dinar i documentació.
Altres activitats: matinal de massatges en família, taller d’una hora sobre la vida nocturna al bosc, construcció de caixes niu o fabricació de
pa.

Cuba, reserva
anticipada
www.atrapalo.com
Ofertes especials per viatjar a Cuba
reservant abans del 29 de maig. Un
circuit de 9 dies i 7 nits, amb escala a
l’Havana i a les platges de Varadero,
des de 713 euros. Visitar només una
de les ciutats, des de 627 euros (l’Havana) i 745 euros (Varadero). Tot inclòs.

Surf només
per a noies
www.girliecamps.com

3 MONUMENT A COLOM. El
1888, coincidint amb l’Exposició Universal, es va inaugurar el
Monument a Colom seguint la
moda de la Columna de Juli de
França. Ubicada al final del Paral.lel, tenia l’objectiu de commemorar la rebuda al marí a
Barcelona. Per construir-la es
van vendre alguns canons de
Montjuïc que van aportar 30 tones de bronze. La seva altura total és de 60 metres, 7,5 de
l’estàtua del descobridor. A la
base hi ha quatre escultures.
Destaca la de l’escrivà de la Corona d’Aragó Lluís Santàngel
entregant els diners per a l’expedició a Colom (aquesta última estàtua va ser retirada). Vuit
baixos relleus representen escenes de la vida del marí.

Girlie Camps organitza estades per
aprendre surf només per a noies, a
Hossegor (França), Newquay (Anglaterra) i Sopelana (Euskadi). Aquest
últim, del 15 al 22 de juliol (per a adolescents d’11 a 15 anys) o del 22 al 29
de juliol (per a més grans de 30
anys), costa 640 euros.

Vacances
solidàries
www.taranna.com
L’ONG Setem i Viatges Tarannà proposen un programa de 12 rutes solidàries que combinen les vacances
amb el coneixement del treball per al
desenvolupament, els drets humans
o la justícia social. Entre 15 i 20 dies,
segons casos, i en grup: Perú, 2.520
euros; Senegal, 2.190 euros; Mali,
2.210 euros; Nepal, 2.040 euros...

