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editorial

Mai no he estat al capdavant d’una entitat, i per tant és tot un
repte i una responsabilitat molt gran, però estic envoltat per grans
persones, molt capacitades, que em facilitaran el dia a dia de
l'entitat: Jesús Guitart, Teresa Camps, Rosa Camps, Carme Castells,
Carles Camps, Alba Santaeulària, David Guitart, Sílvia Leal, Jordi
Soldevila, Joan Castella, Enric Balletbò i Xavi Alsina. Gràcies a tots
per ser-hi!

Ens veiem caminant, corrent, passejant …
Salut i Km
Jordi Albets Colilles
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Tothom hauria de passar per la junta d'una entitat, perquè aprens
a escoltar, respectar i valorar les persones tal com són encara que
pensin diferent, i això et fa créixer. Però si algú ha estat important
per a mi dins i fora de l'entitat, i encara ho seguirà sent, aquest és en
Toni Carralero. Aquests dies he estat pensant molt, i em pregunto:
com és pot influir tant positivament en una persona com tu ho has
fet amb mi? T’estaré eternament agraït com a company de junta i
sobretot com a amic. Has fet molt per al Centre Excursionista del
Solsonès, molt més del que et penses! I ara, et desitjo tota la sort
del món en la nova etapa que has començat. Quina sort tindran
les persones que t'acompanyaran!
A la meva família, Anna, Berta i Núria, gràcies per fer-me costat.

activitats previstes
MUNTANYA:
4 i 5 de juliol - Pic de Saint-Barthélemy - Arieja- (2.348 m.)
25 i 26 de Juliol - Gabietous (3.036 i 3.034 m.) per Gavarnie.
19 i 20 de setembre - Sotllo (3.075 m.) per Broate.
FERRADES:
12 de juliol - Ferrada Canal de los Olmos (Corçà).
		
Recorregut: 1h
Desnivell: 110 m.
		
Accès: 30'		
Llargària: 200 m.
		
Orientació: SO		
Dificultat: K5
		Desploms: 2		Tornada: 1h
18 i 19 de juliol - Ferrada Cala del Molí (Sant Feliu de Guíxols).
		
Recorregut: 90'
Desnivell: 20 m.
		
Accès: 25'		
Llargària: 480 m.
		
Orientació: S- SO
Dificultat: K2
		Desploms: 1		Tornada: 35'
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TRAVESSA DE MUNTANYA:
del 4 al 6 de setembre - Travessa per concretar
VARIS:
12 de juliol - Bigjump conjuntament amb el Grup de Natura del CEL
19 de juliol - Pilar al Pedró conjuntament amb la Colla Castellera
30 d'agost - Caminada Popular al Vinyet de Solsona
3 i 4 d'octubre - GR-2 - De la Jonquera a Bellcaire d'Empordà

notes ces
n
La data d’inscripció per la sortides de muntanya i de les ferrades,
serà el mateix divendres abans de la sortida. L’hora serà a 2/4 de 9 del
vespre al local núm. 3 del CES.
n
Els que estigueu interessats en participar a la travessa del
setembre, heu de saber que la inscripció es tancarà el divendres 31 de
juliol.

22a Caminada Popular de Solsona
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Itinerari curt:
16,300 Km.
itinerari llarg:
23,000 Km.
total de participants:
466
han fet l'itinerari llarg
176
homes:			
230
dones:				236
socis CES:
144
no socis:			322
Solsonès:			320
altres llocs:
146
col·laboradors:		
44

1r Concus Instagram de la 22a Caminada Popular de Solsona
Total Fotos Concurs 80
Foto Guanyadora
M. Àngels Vila

69%

350
300

51%

49%

250

69%

200

31%

31%

150
100
50
0

Home

Dona

Solsonès

altres

Soci

No soci

Estadística per grups d'edat
+de 70 anys	
  
0-10 anys
2%
4%

61-70 anys
11%

11-20 anys	
  
8%

21-‐30	
  anys	
  
6%

51-‐60	
  anys	
  
25%
41-50 anys	
  

24%	
  

7

31-40 anys
20%	
  

PARTICIPACIÓ 1994-2015
600

participants

500
400

1998

300
200 1995
100

1996

1999 2000

2002

2004

2005

2007

2009

2003

0
anys

2015

2014

2006

2012
2008

1994

2013

2010

2001
1997

2011

equip de curses i marxes
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El diumenge 15 de març la Marató de Barcelona va emplenar els carrers
de gent per animar els seus corredors. El canvi de recorregut per vies
de més amplada i el clima fresc
i assolellat va propiciar un elevat
nombre d'assistents per veure
aquest esperat esdeveniment.
19.400 atletes van correr des
de les 8.30 del matí en aquesta
prova de 42 quilòmetres i 195
metres en què van participat un
8% més de maratonians que l'any
passat i que va comptar amb un
17% de participació femenina.
Entre aquests atletes quatre
integrants de l’Equip de curses i
marxes del Centre Excursionista
del Solsonès, - Josep Codina,
David Planes, Jordi Masdenpinós
i Jordi Borés –
El passat 21 de març, s’estrenava
el primer inov8 vertical Mabo,
amb una frenètica matinal
muntanyera. Els atletes es
van exprimir al màxim en les
duríssimes rampes del Castell,
animats pel nombrós públic
assistent que no es va voler perdre el vertical.
A les 11 del matí es donava la sortida als primers participants, en aquest
cas les fémines. Les sortides eren per parelles i en format crono, cada
dos minuts sortia una parella que anaven escalant les temudes rampes
del 33% fins a coronar la meta a la Roca de la Dama. Les fortes pluges
van posar un plus de perillositat en l’ascens i va fer dubtar a mes d’un
participant en aventurar-se a realitzar la prova.
En categoria masculina es va imposar: el català, Pere Aurell, seguit de
David Prades, i el valencià, Carles Pascual, en segona y tercera posició
respectivament.

En categoria femenina, la guanyadora ha estat la catalana, Silvia Leal,
(Subcampiona del Món de KV 2013), seguida de Sofia García, i Laia
Cañes en segona i tercera posició respectivament.
Subcampiona en 2012 de la Copa del Món Carreras Verticals, Silvia Leal,
és la primera guanyadora de la Inov8 Vertical MABO.
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El passat 19 d’Abril es va celebrar la Vall de Ribes Xtrem. La cursa de
27 quilòmetres i +2.100 metres de desnivell positiu, puntuable per al
Campionat del Ripollès, va arrencar a les 9 del matí de la plaça del
Mercat de Ribes de Freser. Ho va fer amb quatre gotes –malgrat que a
tan sols un quilòmetre de la població estava diluviant- i després d'una
matinada on les tempestes van deixar una important capa de calamarsa
que en alguns punts de l'entorn de Bruguera i de coll de Jou superaven
els 3-4 centímetres de gruix. Això va fer que els corredors haguessin de
trepitjar un paisatge parcialment emblanquinat.
Amb un total de 200
participants entre ells
l’atleta de l’Equip de
Curses i Marxes del
Centre Excursionista del
Solsonès, Efren Llobet.
El nostre atleta va fer
un
grandíssim
paper
aconseguint un magnífic
temps final de només
3h:36:54
col.locant-se
34è a la general.

animal
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Graellsia isabellae
En aquest número del Corriol, comencem a tractar sobre el món dels
insectes. Un món amplíssim i variat que de tant en tant tocarem molt
per sobre, però que ens sembla interessant descriure les espècies més
emblemàtiques, com és el cas actual, o més singulars de la nostra fauna.
Entenem que, atès que hem tractat sobre quasi tots els mamífers, que
hem parlat de moltes aus i també molt d’amfibis i de rèptils, serà bo que
ens dediquem als insectes i invertebrats que també formen part de la
natura viva del nostre país.
Com ja heu pogut veure en el dibuix, la Graellsia és una papallona
espectacular i deu el seu nom al seu descobridor, un entomòleg (estudiós
dels insectes) català anomenat Graells. És una papallona autòctona que
només es troba al nostre país i als Alps.
Les papallones tenen un cert dimorfisme sexual. El mascle presenta a
les ales unes cues llargues, les antenes són molt voluminoses i en forma
de pinta i el cos és molt més petit que el de la femella. Les ales són d’un
color verdós clar amb venes de color castany i en cada una de les quatre
ales s’hi troben unes taques encerclades de negre al centre, que semblen
ulls, i que la papallona fa servir per despistar els seus depredadors.
Les larves o erugues, en el moment de néixer són negres, més tard, gris
marró, i al final són verdes amb punts blancs. S’alimenten exclusivament
de fulles de pi, principalment de pi roig i pinassa.
Les papallones adultes van sortint escalonadament dels capolls des
de final d’abril o principi de maig. L’època de vol no arriba fins al juny i
només són actives durant la nit.
Al cap de poc de sortir del capoll, les femelles, des d’una branca alta
de pi, expulsen una feromona que els mascles capten gràcies a les grans
antenes en forma de pinta. Després de la còpula, les femelles ponen
uns cent ous repartits per entre les fulles dels pins. Les larves o erugues
neixen després de quinze dies i comencen la seva vida de larva que dura
un mes i mig. Quan han assolit una llargada de 8 cm aproximadament
baixen del pi i se soterren a poca profunditat. Allà passaran tota la tardor
i tot l’hivern fins a la propera primavera quan es tanca tot el seu cicle
vital.
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RASPINELL

espeleologia
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VOLTA ESPELEOLÒGICA PER LA MOLA DE SÒBOL
Partirem de la corba de Fenerals, ctra. L-4241 de Solsona a Coll de Jou.
Seguirem, direcció est, el camí forestal que han obert fa pocs anys per
treure la fusta dels pins d'aquesta contrada, especialment en la capçalera
del torrent de Torroella.
Més avall seguirem per la carena de la serra que divideix, per la dreta el
Clot de Vilamala, i per l'esquerra el torrent de Torroella. Sense deixar-la,
arribarem al pla del Sòbol. És un gran pla herbat de pasturatge, al mig del
qual hi ha les ruïnes de la casa del Sòbol. Entremig de la carena, mirant per
la dreta «el Clot de Vilamala», podrem observar «la Balma dels Noguerets»,
situada sota els cingles de la banda esquerra de la serra curta de Vilamala.
A partir d'aquí seguirem cap al sud seguint unes fites i marques de pintura
que ens ajudaran en tot el trajecte. Primer entrarem en els primers pins i
girarem en baixada tot travessant la capçalera d'un petit torrent.
El corriol comença a baixar per un estret grau per anar a trobar una rua
que ens servirà per arribar a la casa de Torroella. A partir d'ara s'ha d'anar
molt en compte de no caure del cingle, ja que passarem per algun pas molt
estret, anomenat «mal pas».
Un cop superat aquest pas, el corriol baixarà una mica i en trobarem un altre
que va a «la cova de les Esglesietes». Abans d'arribar-hi per la dreta, uns
20m més fins al cingle mateix, hi trobarem «la balma de la Petraca», d'uns
20m de recorregut sense desnivell i una alçada mitjana de 2m.
A sota mateix hi ha «la cova de les Esglesietes». Realment és tracta d'una
molt petita cova formada pel constant degoteig de l'aigua que ha anat tapant
la punta d'una llarga balma amb formacions d'estalactites i d'estalagmites
de gran bellesa. En el museu de la Vall de Lord si conserven les restes
trobades de l’home primitiu.
Tornarem el corriol i continuarem en direcció est, entrant en el bosc, baixant
lleugerament per la vessant esquerra del Clot de Vilamala. El corriol anirà
poc a poc girant de direcció al nord-est i haurem de baixar diferents feixes
abandonades fins a arribar a la casa en runes de la casa Torroella.
A l'oest de la casa, sota una feixa, trobarem la «balma de Torroella». Es
veu perfectament des de l'era de la casa. Per baixar-hi, només caldrà seguir
un petit corriol que baixa pel marge. Es tracta d'una petita balma de 10m
d'amplada per 6m en el punt màxim de profunditat, amb una alçada en la
boca de 2m aproximadament.

Salvador Codina
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Continuarem en direcció contrària d'on venim. Seguirem un camí de
desforestar que marxa sense perdre desnivell, entremig del bosc, passant
per la font de Torroella. Finalment baixa ràpidament fins a una clariana. Per
l'esquerra, en la mateixa direcció que portàvem, seguirem un corriol que
travessa un torrent i comença enfilant-se fins a la carena. A partir d'aquí, la
pujarem sense perdre-la, fins a unes cingleres.
Seguirem les marques i fites per l'esquerra de la carena, passant per sota
mateix de les parets de conglomerat, i més endavant seguirem un corriol
fressat fins a un torrent. Travessem el torrent per un rocam, enfilant-nos per
l'altra vessant fins als boixos i seguint un corriol amb marques pel peu del
cingle, donant la volta per una rua.
Arribem a «la Balma del Fornó». Gran balma d'uns 25m de recorregut amb
una alçada mitjana de 1,5m, plena de xerri. En la banda més al nord hi ha
una petita font de goteig. Tornarem al corriol fins al torrent i acabarem de
pujar a la collada.
Trobarem un camí de desforestar per l'esquerra i no el deixarem fins a pujar
a la carena de la serra llarga, on ja havíem passat anteriorment. Desfem el
camí fet per la carena. Observarem per la dreta en la capçalera del torrent
de Torroella una petita balma anomenada «balma del Barret de Bou», d'uns
10m de recorregut inclinat i poc fonda. Pujarem pel camí obert a la roca fins
a tornar a l'aparcament de la corba de Fenerals.
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escalada

córrer món
Capítol LXXXV: Bèlgica (III)
Avui ens dedicarem a Brussel·les. Es tracta d’una ciutat de 1.119.000
habitants, capital de Bèlgica i residència reial, centre de la vida econòmica
i intel·lectual del país, i que compta amb un munt d’anys d’història –les
primeres notícies daten del s. X-, que han anat deixant petja en els seus
edificis, monuments i museus. És cosmopolita i oberta, fou metròpoli
d’un imperi colonial, al cor d’Àfrica, i actualment és el centre neuràlgic
de la Unió Europea.
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Amb aquests antecedents ben apresos, sortim, proveïts de plànols i guia,
disposats a recórrer la ciutat d’Audrey Hepburn, Hergé, Jacques Brel i
Jean-Claude Van Damme.
Plovisqueja; sembla que el cel de la capital ens obsequiarà amb un dia
rúfol i humit, un temps típicament belga. Iniciem el recorregut davant
l’edifici de la Bourse, l’antiga borsa, d’estil clàssic, brut de restes de
festa de la nit anterior; entrem a la Grande Place, imponent, voltada
d'edificis majestuosos: l'Ajuntament, gòtic molt decorat i immens, el
Museu de la Cervesa, un hotel, la Casa del Rei, actualment, museu
de la ciutat... i al centre, ocupant gairebé tota la plaça, un parterre
gegant, fet amb begònies belgues i gespa; es tracta d’una exposició
temporal que els floristes de la ciutat fan, durant tres dies, cada dos
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anys; quina sort haver-s’hi escaigut! Ben a prop, en una cantonada, hi ha
un dels símbols de la ciutat el Manneken-pis, tota una decepció... per
molta llegenda i atractiu turístic que li vulguin donar! Abandonant la zona
del centre, camí de la Place de Palais, en una zona una mica elevada
de la ciutat –ja és estrany, en un país tan pla!-, ens aturem a la Catedral
de Sant Miquel alta, elegant i lluminosa, amb finestrals sota la volta
que fan l’efecte que la llum "baixi del cel"!. Seguint cap a l’Albertine,
presidida per l’estàtua eqüestre d’Albert I, arribem a l’entrada del complex
Mont dels Arts, una zona que concentra una bona colla dels principals
museus de la ciutat: la Biblioteca Reial, el Museu del Llibre, Museu
de Belles Arts, Museu d’Art Antic, Museu d’Art Modern... a la part
alta, arribem a la Place Royale, des d’on podem accedir al Parc de
Bruxelles, en el qual hi trobem el Théatre du parc, el Palais de la
Nation, seu de la Cambra de Diputats i del Senat, i el Palais du Roi.
En realitat, cal dir que per a visitar Brusseles i fer-se’n una mica d’idea,
calen dos o tres dies, que nosaltres haurem de concentrar en un sol
capítol de Córrer Món. Per tant, no us espanteu! S’atansa migdia; tornem
als carrerons que envolten la Grande Place i busquem un restaurant que
ens faci el pes; l’oferta és molt diversa, però hi dos llocs recomanables:
Aux Armes de Bruxelles i Bocconi, el restaurant de l’hotel Amigo. De
tota manera, el que sí que us aconsello és que us regaleu algun dels
innombrables plats de musclos; us en llepareu els dits!!
Ja deixant el centre, hi ha dos barris que criden poderosament l’atenció i
que no ens hem volgut perdre: el barri europeu, i el de Laeken.
El barri europeu es troba en direcció al Parc du Cinquantenaire,
en una zona completament moderna; destaquen els complexos de
l’Euratom i el de la Comissió Europea. Com a visites possibles hi ha

el Parlamentarium¸ una mena de centre d’interpretació de la UE, de
lliure accés –un cop superades les pertinents mesures de seguretat-,
i el Parlament Europeu, visitable per lliure o amb guia, els matins,
de dilluns a divendres. Si voleu, també us rebran a la Delegació de la
Generalitat davant la UE, a la Rue de la Loi / Wetstraat, 227.
Més cap al nord de la ciutat, arribem al barri de Laeken, on resideix la
família reial, enmig d’un gran parc, parcialment obert al públic; en aquest
mateix barri també s’hi troba el port fluvial de Brussel·les. Justament en
aquest parc hi ha l’Atomium, un modern edifici construït per l’Exposició
Universal del 1958. Es tracta d’una estructura de 9 esferes d’acer de 18
metres de diàmetre, unides per tubs, també d’acer, de 19 metres de
llargada, per 3 de diàmetre. Representa una molècula de cristall de ferro,
ampliada 165.000 milions de vegades. Val la pena visitar-la, malgrat la
cua que toca fer, si no ets molt matiner.
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Allí mateix hi ha un Planetari i Mini-Europe, una mena de Catalunya
en Miniatura a l’europea. A banda d’això, hi ha palaus, museus i molt de
parc per passejar.
En definitiva, i és una opinió molt subjectiva i totalment personal, malgrat
que Brussel·les és una ciutat molt gran, diversa i interessant, és grisa
i poc atractiva, sobretot, si la comparem amb la constel·lació de joies
arquitectòniques que inunden aquest país tan verd, pla i amb encant.
En el proper capítol ens passejarem per Gant, una altra de les parades
obligatòries en aquest nostre tour belga. A veure si estem de sort i no
ens toca mullar-nos!
CRO MANYÓ

opinió
“RAMON VALLS I LA NATURA”
Aquest mes de juny fa 34 anys que va morir el poeta solsoní Ramon Valls i Pujol.
A vosaltres excursionistes que fresseu tots els camins us pot ser de ben grat
saber que el nostre poeta també va seguir indrets de la natura solsonina amb
els seus versos. Vegem-ne exemples:
Què diu de les fonts:
“Qui va per la contrada de Solsona
sap prou que hi ha una font a cada indret,
sap la il·lusió que fa i el gust que dóna
aquell trobar fonts fresques per la set”
Del Castellvell
“Bé veureu a tort i a dret
camps i hortets, planells i rasos,
i un teixit de llargs camins
que amb llurs blanques corbatures
van ratllant clots i planures”.
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I si parla de les flors, també hi posa tendresa:
“Oh, noble flor! Et veig tan bella i pura
que no puc creure jo en la teva fi.
Què fora, doncs, de tanta formosura
i resplendor? No: Tu no pots morir.
Si en una excursió us agafa cansament i topeu amb una masia, us acolliran ben
contents. Doncs, Ramon Valls va dedicar un poema a la masia catalana, elogiant
el caràcter acollidor de la nostra pagesia:
“No hi manca res al cor de la masia,
si un dia, tu, vençut de fred i gana
hi escau un Déu-vos-guard pres d’ella al mot
entra, escalfa’t, menja, beu, demana:
A la nostra masia hi ha de tot”.
I quan es fa una festa al bosc, com l’Aplec de la Taula Rodona, a l’Himne hi diu:
“L’Aplec avui ens crida –amb un dolç flaire
de pins, que arriba ànima endins- L’aire
és pur, l’aire és amor, l’ombra aquí és ben gemada”.
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
El català en xifres
El mes de maig passat es va poder visitar a la sala teatre del Consell
Comarcal del Solsonès l’exposició “Català, llengua d’Europa”. És una
exposició organitzada pel Departament de Cultura que, a part de recórrer
nombroses poblacions de Catalunya, també ha viatjat / està viatjant per
ciutats d’altres comunitats i països (Santiago de Compostel·la, l’Alguer,
Sàsser, Brussel·les, Perpinyà, Regensburg...).
Permet als visitants actualitzar o descobrir un recull de dades que
mostren la vitalitat del català, com a llengua d’Europa, moderna i amb
projecció internacional. Ho fa a partir de set àmbits temàtics –nombre
de parlants i territori, ensenyament, mitjans de comunicació, cultura,
comerç i empresa, món digital, esport– que la situen amb una presència
forta en la societat actual. El català, per exemple, s’ensenya a més de
150 universitats d’arreu del món i és inclòs en el grup d’idiomes més
traduïts (22è lloc, maig 2015).

http://www.gencat.cat/llengua/peratothom
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/01_catala_en_xifres/

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès
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Forma part de la mateixa exposició el vídeo titulat “El català, llengua per
a tothom” (3’ 39’’), que es pot compartir a les xarxes socials sencer o en
una selecció d’imatges. També la pàgina web “El català, en xifres” conté
icones que es poden clicar i compartir a la xarxa. És una informació que
fàcilment es pot transmetre a qualsevol persona interessada a conèixer
trets rellevants de la llengua catalana.

cuina
CREMA DE MELÓ I PERNIL
INGREDIENTS:
-1k de meló
-150 g de pernil salat
-1 iogurt natural
-pebre molt, sal
-fulles de menta fresques
ELABORACIÓ:
Peleu el meló i traieu-ne les llavors.
Separeu un parell de talls de meló i feu-ne boletes, deixeu-les a
banda. Feu a trossos de la resta del meló.
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Poseu el meló a la batedora i afegiu-hi el iogurt, bateu-ho bé.
Poseu la crema en un bol gran i assaoneu-la amb sal i pebre al
vostre gust. Deixeu-la a la nevera fins al moment de servir-la.
Just abans de servir la crema, aboqueu-la als plats i afegiu-hi unes
quantes boles de meló
i uns encenalls de pernil
salat; trinxeu la menta i
escampeu-la pel damunt.
Mercè.

activitats realitzades
ESQUÍ DE MUNTANYA:
3 de maig: Pic de l'Infern
9 i 10 de maig: Pic del Pla de l'Estany travessa des de Arcalís
30 i 31 de maig: Mir (3181 m.) i Sayó (3211 m.)

MATINALS:
maig 24 - 22a Caminada Popular de Solsona.

GR170
maig 10: Sant Serni – Llanera- Ardèvol.
maig 31: Ardèvol – Claret – Fontanet – Torà.
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abril 18 i 19: Cap de setmana a la Sierra de Guara – Alquezar.
juny 21: Sortida a les Montserratines.

PROJECCIONS:
juny 13 - Projeccions Festival de Torelló 2014.
MISSION ANTARCTIC Guido Perrini. Suïssa. 2013.
39'
Premi GrandValira a la millor pel·lícula d'Esports de
Muntanya 2014
GUIDES & CIE Gilles Chappaz. França. 2014. 72'
Premi FEEC a la Millor Fotografia 2014
VARIS:
juny 6: Assemblea Ordinària del FEEC a Llagostera
juny 12: 1a Fira Esportiva del Solsonès
juny 14: Iniciació a la Marxa Nòrdica
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solució sudokus 176
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