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editorial

Aquesta tardor ...
Hem organitzat la Cursa “Passos de Gegant” i la Fira “Sportest”. Sense
cap mena de dubte ha estat una satisfacció molt gran l’organització
d’aquests “events” no mancats de moltes hores de dedicació, en els
quals s’ha involucrat un gran nombre de voluntaris als que volem agrair
la seva col·laboració desinteressada.
Després hem continuat amb el 27è Cicle de Projeccions. Voldríem
destacar l’última sessió que vam batejar amb el títol de Sensacions-16.
Es proposava que tots el Socis que haguessin fet alguna activitat i
volguessin compartir-la podien fer-ho amb un vídeo de 5 min. També
valorem molt positivament aquesta iniciativa i segur que tindrà la seva
continuïtat.

Per tot això podem assegurar que aquesta tardor ha estat molt intensa!!!
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Finalment cal destacar que des de l’Assemblea General del Consell Cultural
Francesc Ribalta se’ns ha proposat rebre el Premi Signum d'enguany,
“atenent a la seva llarga trajectòria, a través de la qual han impulsat i
transmès valors de respecte a la natura, coneixement del medi, protecció
de l'entorn i del patrimoni cultural. Ha estat i és, també, un defensor de
la identitat nacional, treballant sempre de forma altruista per inculcar
valors de respecte, superació i estima”.

activitats previstes
MUNTANYA:
26 de desembre - Pujada del Pessebre al Pedró del Quatre Batlles
11 i 12 de febrer - Visita guiada a la Seu d'Urgell, museu i catedral,
dormir a l'alberg i caminada a la neu a Sant Joan de l'Erm.
Informació 636855371
MATINALS (GR-2):
22 de gener - Sortida al poble del Brull, per visitar la fortalesa ibèrica
del turó del Montgròs, a les 12 del migdia, tot seguit dinar de cloenda a
un restaurant de la zona.
ESQUÍ DE MUNTANYA:
18 de desembre: Allà on hi hagi neu.
15 de gener: Mexicanada. Lloc a decidir.
29 de gener: Pic de la Pala del Jan (2774 m.). Andorra
4 i 5 de febrer: Pico de Aspe (2640 m.). Per Aísa.
18 i 19 de febrer: Puymorens - Coma d'Or - Merens. Arieja
5 de març: Pic de la Punta de la Vinyola (2814 m.) Des de Puymorens.
18 i 19 de març: Pico de Tendeñera (2853 m.) Vall de Bujaruelo.
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ASSEMBLEA:
gener 26 - Assemblea General de Socis.

notes ces
n La sortida del dia del pessebre serà a les 8 del matí de la freixera.
n Enguany, també participem al concurs de pessebres. Està exposat a
l’aparador de la perruqueria Rosa Camps. El pessebre l’ha fet la Judit
Donoso.
n Per comprar tiquets amb descompte al Port del Comte ho heu de fer
amb el carnet de soci.
n Els que vulgueu treure la targeta de Federat podeu fer-ho a partir del
12 de desembre, el pagament serà a través de transferència bancària
(podeu trobar les instruccions al web). A les pàgines 12-13 d’aquest
Corriol hi ha el quadre de llicències.
n L’Assemblea Ordinària de socis, serà el dijous dia 26 de gener de 2017.
Properament enviarem la convocatòria.
n Tots els socis que estiguin al corrent de pagament el proper dia 31 de
desembre, jugaran la quantitat de 0,30 cts. d’Euro als números 26219
i 36934 de la Grossa de Cap d'any.

n Adjuntem el carnet de soci per l’any 2017.
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n Ja hi ha el calendari del Circuït Català de Curses de Muntanya per l'any
2017. La data de la Cursa "Passos de Gegant" és el 29 d'octubre.
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escalada

equip de curses i marxes
Si els engranatges de l'Equip de Curses i Marxes no van parar ni durant
l'estiu, era d'esperar que els darrers mesos ens sorprenguéssin en
diverses ocasions.
El setembre va començar amb la Punk Trail de Calaf, i el novembre ha
acabat amb la Punk Trail del Pont de Vilomara, un bon festival (en podeu
demanar fotos als participants, n'hi ha algunes que no es poden fer
públiques;).
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Per l'Albert Moreno han estat uns mesos realment intensos. Va participar
a la marató de muntanya Ultra Pirineu (42km), que va superar amb
poc més de sis hores, i llavors va córrer el trail del Bisaura (50km), la
cursa més dura en la que ha participat mai, en les seves paraules. Per
"descansar" abans de Passos de Gegant, va posar a prova les seves
cames a la Vertical Kilometer Vallnord d'Andorra, de 3'5 km i 1020D+.

De vertical a vertical, a la del Montgrós, Sílvia Leal i Anna Tristany hi van
fer un molt bon paper: primera i quarta, respectivament. Per l'Anna, "va
ser difícil de gestionar al principi, ja que t'havies de guardar forces per
l'últim tram, que era l'emocionant, el d'agafar-te les cames per assolir el
cim". La Sílvia coincideix: "és una cursa molt curta i explosiva, 2'5km i
300mD+".
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Ja fa estona que parlem de l'octubre, el mes clau per preparar-se per la
Passos de Gegant del 6 de novembre. Efren Llobet va superar la Trenca
Tres Pics de Navàs arribant en 8a posició i un temps de 2 hores i 51
minuts (29km i 1122m+). Joan Marc Albets i Roc Albets van participar a
la Corriols i a la Corriolets de Guardiola lluïnt les samarretes de Peunú.
Corriols: 10'9km i 300m+

Aquests darrers mesos, Miquel Alsina i Gemma Torres han participat a
la Cursa del Sot, i el Miquel, després, a la Trinxatló de Vallromanes: 7km
corrent, 19'7km en bici i 4'5km més corrent per corriols i trialeres del
Vallès Oriental.

La Gemma, a més, ha participat a la cursa de 12km del Circuit de l'Obaga,
que va guanyar la també atleta de l'Equip Anna Pujol en categoria
femenina. Albert Moreno va quedar tercer, en un podi amb vistes al
pantà de Tiurana! La cursa va comptar amb la preciosa presència dels
també verd-i-negres Jordi Borés, Abdel Elbaggazhouy i Nil Vendrells.
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Totes les noies de les que hem parlat fins ara han sumat punts per l'Equip
al Campionat Maqui. Després de les quatre curses que conformen el
campionat, i tot i no haver pogut participar a la dels Tossals per coincidir
amb Passos de Gegant, hem quedat segons! Gràcies Gemma Torres,
Susagna Lucas, Montse Colilles,
Joan Moreno, Anna Tristany, Sílvia
Leal, Ester Caballol, Eli Parejo,
Anna Pujol, Alfons Vilaseca, David
Planes, Sergi Cases, Efren Llobet,
Abdel El Baghazzaouy, Gerard
Argerich, Marc Aubarell... I Jordi
Borés! Mil gràcies per fer pinya
tan i tan bé, amb tanta dedicació
i motivació, sempre acompanyades
d'un somriure d'orella a orella. A
l'entrega de premis a l'Hotel Mas
de la Sala es va poder captar el
bon ambient que hi ha entre els
membres de l'equip (FOTO).

animal
BARB CUA-ROIG (Barbus haasi)
Aquesta vegada ens fixarem en un peix molt característic de la comarca,
que viu en llocs sorprenents i inesperats. El barb cua-roig és un peix
petit, autòcton del NE de la Península. Com tots els barbs disposa, a
ambdós costats de la boca, d’unes barbetes tàctils que l’ajuden a trobar
aliment, la longitud de les quals varia segons les conques en què es
troba.
La femella es diferencia del mascle perquè té l’aleta anal bastant més
llarga. Té una coloració general marró groguenc, més fosc a la part
superior, on se li sumen unes taques negres més o menys extenses
segons les poblacions.
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Dèiem que el barb cua-roig és un peix petit perquè no arriba a fer
mai més d’un pam i sol viure, només, 7 o 8 anys. Dèiem també que
ens el podem trobar en llocs inesperats perquè és l’ únic peix que pot
sobreviure en torrents que normalment estan secs i això és gràcies a la
seva capacitat de sobreviure en petits tolls d’aigua durant mesos. L’única
condició irrenunciable és que la qualitat de l’aigua sigui bona: neta i
oxigenada.
El barb cua-roig és un peixet tímid i sol refugiar-se sota pedres o vegetació.
S’alimenta bàsicament de larves d’insectes, crustacis i moluscs. No sol
formar grups nombrosos i és molt normal trobar-lo sol.
Els mascles comencen a ser reproductius quan tenen un any i en canvi la
femella fins al segon any no entra en zel. Es reprodueixen a la primavera
i durant aquest període les femelles realitzen vàries postes amb una
fecunditat molt elevada. Cada posta sol constar de 2.000 a 15.000 ous
segons la mida de la femella.
El barb cua-roig ha tingut una forta regressió degut sobretot a la
contaminació del seu hàbitat i també a la introducció de peixos
depredadors foranis.
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RASPINELL

Excursionisme (1)
Senderisme (1)
Marxes (1)
Campaments (2)
Marxa Nòrdica
Joëlette

2.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
3.000,00 €
3.005,06 €
25.000,00 €
9.000,00 €

B

39,10 €
60,30 €

NO
FEEC
33,50 €
48,50 €
51,60 €
72,80 €

SÍ
FEEC
46,00 €
61,00 €

Espanya,
Pirineus francesos,
Andorra i Portugal

(1) excepte en alta muntanya;
que es considera quan s'utilitzin
piolets, grampons, esquís
i/o raquetes de neu.
(2) excepte campaments d'iglús.

A

D

86,10 €
107,50 €

SÍ
FEEC
80,50 €
95,70 €

Espanya,
Pirineus francesos,
Andorra, Portugal i Marroc

Les de la B més:
Alpinisme
Alta muntanya
Bicicleta de muntanya
Canicròs
Campaments d'iglús
Curses per muntanya
Descens d'engorjats
Escalada
Espeleologia
Raquetes de neu
Duatló per muntanya
Vies ferrades
Psicobloc

129,10 €
151,30 €

SÍ
FEEC
123,50 €
139,50 €

Tot el món
excepte zones polars i
muntanyes de més 7.000 m.

Les de la C més:
Esquí de muntanya
Esquí alpí (pista)
Esquí de fons
Esquí nòrdic
Telemarc
Trineu de gossos
Raids de muntanya
Surf de neu
Surf de muntanya

Catalanes i Internacionals

il·limitades fins a la capacitat màxima de la pòlissa
2.000,00 €
6.010,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.005,06 €
3.005,06 €
25.000,00 €
35.000,00 €
12.000,00 €
18.000,00 €

Limit per sinistre de 600.000 € - Màxim anual agregat de 10.300.000 €

C

SUB-18 (17 anys)
MAJORS (a partir de 18 anys)

PLA DE CARNETS I ASSEGURANCES DE LA FEEC - 2017

Companyia Asseguradora Accidents: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700132-6
Companyia Asseguradora Responsabilitat Civil: Caser, SA amb número de pòlissa: 1154492

SUB-18 (17 anys)
MAJORS de 18 anys

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME

SUB-18 (17 anys)
MAJORS de 18 anys

PREUS ANUALS FEEC

PUBLICACIONS: Revista Vèrtex

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L'ASSEGURANÇA

Per augmentar les cobertures caldrà
fer el canvi a una modalitat superior o
tramitar la corresponent ampliació temporal
de l'assegurança a través de l'entitat.

ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA

(segons la Llei de l'Esport i Decret 849/1993)

Responsabilitat Civil
Despeses mèdiques:
- Centres concertats
- Centres no concertats a Espanya
- Centres a l'estranger
Mort per accident
Mort no accident.durant la pràctica esp.
Repatriació
Invalidesa
Despeses de rescat i repatriació
Competicions pròpies de la FEEC

COBERTURES
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NO DISPONIBLE
856,80 €

SÍ
FEEC
NO DISPONIBLE
845,00 €

Tot el món

Les de la D més:
Expedicions a
zones polars i a
muntanyes de
més de 7.000 m.

6.010,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
3.005,06 €
35.000,00 €
50.000,00 €

E

26/11/16

llicències federatives

PLA DE CARNETS I ASSEGURANCES DE LA FEEC - 2017
SUB-14 (fins els 13 anys)

SUB-17 (de 14 a 16 anys)

C

D

C

D

COBERTURES
Responsabilitat Civil
Despeses mèdiques
-Centres concertats
-Centres no concertats a Espanya
-Centres a l'estranger
Mort per accident
Mort no accident.durant la pràctica esportiva
Invalidesa
Despeses de rescat i repatriació
Competicions pròpies de la FEEC

Limit per sinistre de 600.000 - Màxim anual agregat de 10.300.000 €
il·limitades fins la capacitat màxima de la pòlissa
2.000 € només assistència d'urgència les primeres 24 h.
20.000,00 €
12.000,00 €
6.015,00 €
3.000,00 €
12.025,00 €
12.000,00 €
9.000,00 €

12.000,00 €

9.000,00 €

20.000,00 €

12.000,00 €

Catalanes i Internacionals

(segons Llei de l'Esport i Decret 849/1993)

ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA
Excursionisme, Senderisme
Campaments, Marxes, Alpinisme
Alta muntanya,Escalada, Canicròs,
Descens d'engorjats,
Campaments d'Iglús,
Bicicleta de muntanya,
Curses per muntanya,
Espeleologia, Raquetes de Neu,
Duatló de muntanya,
Vies ferrades, Psicobloc, Marxa
Nòrdica, Joëlette

Les de la C Sub-14 més:

Excursionisme, Senderisme
Campaments, Marxes, Alpinisme
Alta muntanya,Escalada, Canicròs,
Descens d'engorjats,
Campaments d'Iglús,
Bicicleta de muntanya,
Curses per muntanya,
Espeleologia, Raquetes de Neu,
Duatló de muntanya,
Vies ferrades, Psicobloc, Marxa
Nòrdica, Joëlette

Les de la C Sub-17 més:

Esquí de muntanya
Esquí alpí (pista)
Esquí de fons
Esquí nòrdic
Telemarc
Trineu de gossos
Raids de muntanya
surf de neu
surf de muntanya

Espanya
Pirineus francesos
Andorra i Portugal

Tot el món
excepte zones polars i
muntanyes de més de 7.000 m.

Espanya
Pirineus francesos
Andorra i Portugal

Tot el món
excepte zones polars i
muntanyes de més de 7.000 m.

Esquí de muntanya
Esquí alpí (pista)
Esquí de fons
Esquí nòrdic
Telemarc
Trineu de gossos
Raids de muntanya
Surf de neu
Surf de muntanya

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE l'ASSEGURANÇA

PUBLICACIONS: Revista Vèrtex
NO

PREUS ANUALS FEEC

NO

NO

SÍ

FEEC

FEEC

FEEC

FEEC

10,70 €

32,30 €

14,50 €

48,00 €

11,90 €

33,50 €

20,10 €

53,60 €

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME
Companyia Asseguradora Accidents: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700133-4

26/11/16

Companyia Asseguradora Responsabilitat Civil: CASER, SA amb número de pòlissa 1154492

PREUS QUOTA FAMILIAR MENORS 18 ANYS DE CARNETS I ASSEGURANCES DE LA FEEC - 2017
SUB-14 (fins els 13 anys)

SUB-17 (de 14 a 16 anys)

C1F

C2F

D1F

D2F

C1F

C2F

D1F

D2F

8,90 €

7,55 €

26,20 €

21,65 €

12,70 €

11,35 €

41,90 €

37,35 €

10,10 €

8,75 €

27,40 €

22,85 €

18,30 €

16,95 €

47,50 €

42,95 €

A1F

A2F

B1F

B2F

C1F

C2F

D1F

D2F

28,30 €

24,40 €

40,80 €

36,90 €

68,20 €

59,00 €

102,30 €

86,40 €

33,90 €

30,00 €

46,40 €

42,50 €

73,80 €

64,60 €

107,90 €

92,00 €

PREUS ANUALS FEEC
PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME

SUB-18 (17 anys)
PREUS ANUALS FEEC
PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME
26/11/16

La resta de condicions i cobertures son les mateixes que les respectives modalitats sub-14, sub-17 i sub-18
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A1F: Modalitat A amb un fill // A2F: Modalitat A amb més d'un fill
B1F: Modalitat B amb un fill // B2F: Modalitat B amb més d'un fill
C1F: Modalitat C amb un fill // C2F: Modalitat C amb més d'un fill
D1F: Modalitat D amb un fill // D2F: Modalitat D amb més d'un fill

PREUS CARNET FEEC SENSE ASSEGURANÇA 2017
Modalitat

SUB-14
SUB-14 HABILITADA

SUB-17
SUB-17 HABILITADA
SUB-17 AMB VÈRTEX
SUB-17 HABILITADA AMB VÈRTEX

SUB-18
SUB-18 HABILITADA

MAJORS
MAJORS HABILITADA

Preu

7,45 €
8,65 € (7,45 + 1,20 €)

11,20 €
16,80 € (11,20 + 5,60 €)
23,70 €
29,30 € (23,70 + 5,60 €)

45,10 €
50,70 € (45,10 + 5,60 €)

50,10 €
61,85 € (50,10 + 11,75 €)

Per poder tramitar aquest tipus de carnet federatiu cal que la persona tingui
contractada una assegurança amb les cobertures exigides a la normativa esportiva
vigent, i de forma especial del Real Decreto 849/1993 de 4 de Juny on es determinen
les prestacions mínimes de l’assegurança esportiva obligatòria, i de l'article 152.1 del
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. Hi ha un model
de certificat a l’àrea privada d’entitats del web.

espeleologia
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BALMA DE LA FONT DEL MARRÀ
Municipi: Pinell.
Comarca: el Solsonès.
Espeleometria: 25m de recorregut i un màxim de 8m de profunditat.
Terreny: gresos i lutites.
Situació: al final de la rasa de Casals, abans d’ajuntar-se amb la rasa de
Pinell.
Descripció: per arribar-hi, partir per la carretera C-26 en direcció a
Bassella. Desviar-se a l’esquerra, al km 96. Baixar suaument per la
carena, uns 7km més, en direcció a Madrona, fins a Sant Tirs. Aquí
canviar per una carretera forestal a l’esquerra, baixar fins a la rasa.
Buscar un pal indicatiu “ruta a peu pel municipi de Pinell”. En aquest
indret travessar la rasa a gual i seguir un corriol marcat. De seguida es
veu la balma pel mig del bosc.
Espeleològicament parlant no té cap interès però es pot destacar
una petita formació litogènica formada
per una estalactita i una estalagmita
amb un “gour”. L’estalactita està
separada uns 20cm de l’estalagmita.
A una banda, hi ha una fresca font,
que en temps de secada pot arribar
assecar-se. La rasa passa per sobre i,
quan salta l’aigua, es pot veure un petit
espectacle.
Aquesta balma ja s’havia fet
servir per amagar-hi el bestiar, en temps
de guerra. Fins i tot es podria assegurar
que en temps prehistòrics també
l’aprofitaven, ja que a un kilòmetre, a
l’est, seguint el camí forestal pel que
havíem baixat, hi ha una cista megalítica
senyalitzada i anomenada dels “Casals”.
Dades: la trobarem en “la ruta de les
Mentides”, que comença a Pinell.
Salvador Codina

córrer món
Capítol XCI: Lapònia (IV)
En el darrer capítol, visitarem l’estadant més il·lustre del Cercle Polar:
Santa Claus. A l’entorn de la figura d’aquest entranyable personatge
hi ha tot un món de fantasia, tradició i marxandatge que atreu molts
visitants, fins i tot en èpoques estiuenques, quan, francament, no ve
massa de gust pensar en pessebres, neules i torrons.
Segons la llegenda, viu en una cova, i, ajudat per una munió d’elfs, es
passa tot l’any fabricant les joguines que, per Nadal, reparteix en el seu
trineu volador. Avui, doncs, amb l’escalf de les Festes embolcallant-nos
l’esperit, viatjarem terres enllà, cap al vell nord glaçat.

Santa Park és una cova artificial de més de 200 metres de fondària,

amb ambient nadalenc, màgic i fantàstic. Tot just entrar, l’estafeta de
correus, l’Ice Bar – una copa a -10ºC – , i la Tonttukoulu, l'escola d'elfs.
Escrivim desitjos i els tirem a la bústia de les il·lusions; visitem el Pare
Noel, cordial i trempat, – quan sap que som catalans, ens diu "Free
catalonià!"–; pugem al seu trineu, una versió santa del tren de la bruixa,
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amb elfs i màgia; fem galetes i assistim a l'espectacle de la llegenda de
la guineu i les aurores boreals; dinem mandonguilles i salsitxes de ren,
boníssimes, i pastissets de xocolata i maduixa. En definitiva: com Port
Aventura, però en petit, sota terra i molt, molt més tranquil.

Santa Claus Vilage, el poble del Pare Noel. Avets, teulades de pissarra,
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rens... blanc de neu ha de ser preciós. Tot just arribar, a l'oficina de
correus, escrivim cartes plenes de bons desitjos, que es rebran per Nadal.
Ens retratem a banda i banda del Cercle Polar, ens atansem als huskies,
i ens perdem entre rens mansos i dòcils. Déu n'hi do del reportatge
fotogràfic! Després, la fem petar amb Santa Claus –aquest vellet és a
totes bandes; deu ser la màgia! – i fem el badoc per les moltes botigues
del parc. Deixem les atraccions per una altra ocasió, i rematem el dia
al bar del poble; foto de rigor al cartell de Napapijri i cap a casa. És la
darrera nit en terres àrtiques.

Dues recomanacions interessants:
El zoo de Ranua, prop de Rovaniemi, una mostra molt completa de fauna
autòctona, enmig d’una natura exuberant. Un lloc molt concorregut per
la gent del país.
La ruta sud, fins al Bàltic, a Kemi. Té l’encant de viatjar per un país
completament pla i ple d’aigua, i admirar la negror de les aigües
feréstegues d’aquest mar fred i amb una salinitat molt inferior a la
mitjana.

Després d’una setmana en terres fineses, us puc ben assegurar que val
la pena una escapada; us ho recomano!
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CRO MANYÓ

opinió
PAU A LA TERRA, PERÒ, PARLEM-NE
En arribar Nadal, cada any, amb pessebres, pastorets, o amb altres
mitjans, ens recorden aquell episodi en què Josep i Maria busquen
acolliment perquè aquella nit ha de néixer l’infantó ros i blanquet. Es
troben que, trucant portes, els diuen que no els poden acollir. I s’han
d’instal·lar en un portal desendreçat, amb un feix de palla per al Nano i
amb un aire corrent que congela. Amb mots d’avui dia, es pot dir que el
nen Jesús va ser un refugiat. Sort va tenir encara de la Unió de pagesos,
ja que els pastors li van dur formatge, samarres, i la mestressa del Mas
Torrat, va dur tasses de “brou d’aliment per a Maria”.
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Doncs hem de tenir present que al món hi ha molts nens “Jesús”, als
quals ningú no porta ni pa ni formatge. Molts nens que pateixen fam.
Amb el xivarri de Nadal, els altaveus fan sonar cançons. Canten uns
àngels tot dient “pau a la terra”. Ep! Parlem-ne, no hi ha pas una pau
veritable al món: milers de criatures moren de fam.
“Pau a la terra als homes de bona voluntat”. Parlem-ne, sí que hi ha
persones de bona voluntat, i moltes. Però hi ha molts homes que tenen
bona voluntat d’apallissar... la seva dona. En alguns països hi ha homes
que tenen bona voluntat de disparar la metralleta i esquitxar de sang tot
el barri. Hi ha zones on el dictador provoca que molts ciutadans visquin
en males condicions i misèria. Ja poden anar cantant els àngels, que la
pau a la terra costa molt d’arribar-hi. Molts per Nadal intentarem ser
una mica més bons. A l’hora de dinar, amb guarniments i un nen Jesús
damunt d’un moble, ens atiparem, beurem cava i ens omplirem la panxa.
Aquell Infant Jesús a “l’hora de les postres es posarà a plorar”.
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
Gramàtica de la llengua catalana
Des del mes de novembre passat es pot trobar a les llibreries la
Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC), que pren el relleu de la que va elaborar Pompeu Fabra el 1918 per
encàrrec d’aquesta mateixa institució i que fins ara havia estat adoptada
com a oficial.
La Gramàtica de l’IEC és una obra col·lectiva i consensuada que parteix
de la norma fabriana i la desenvolupa i actualitza no en aspectes
substancials, però sí completant-ne la casuística i introduint-hi matisos
que la doten de més flexibilitat. En les 1.480 pàgines que conté hi
queda reflectit el conjunt de la llengua de tot el territori i s’hi incorporen
solucions avalades per la tradició i el prestigi social que abans no tenien
el reconeixement normatiu.
Representants de l’IEC han remarcat que aquesta obra, que ara es
presenta com la gramàtica normativa del segle XXI, presenta la norma
partint de la descripció gramatical i atenent els diversos parlars i registres.
És, per tant, una gramàtica més expositiva que prescriptiva: hi ha fets
generals marcats com a vàlids en tots els territoris i registres, i altres per
als quals es concreta en cada cas quin és el seu àmbit d’ús i acceptació.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès
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El Servei Comarcal de Català dels Solsonès es farà ressò d’algunes
novetats d’aquesta Gramàtica i també dels canvis més significatius que
introdueix l’Ortografia catalana aprova el mes d’octubre passat pel Ple
de l’IEC (i prevista de publicar el 2017). Ambdues obres són una eina al
servei dels parlants i del futur de la llengua catalana.

cuina
SALSA DE NABIUS (Arándanos)
INGREDIENTS:
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-250g de melmelada de nabius
-1/2 vas de suc de taronja
-1/2 culleradeta de canyella
-1/2 culletadeta de gingebre
-1/4 de culleradeta de clau
-una mica de sal i pebre
-pell de taronja i de llimona
-2 culletadetes de conyac

PREPARACIÓ:
Posem tots els ingredients en un cassó i ho escalfem a foc lent fins que
quedin integrats, tot seguit podem pujar el foc i deixar que es redueixi,
anem remenant i quan comenci a quedar un xarop líquid, apaguem el
foc. Un cop fred, encara quedarà més espès.
Si se us ha reduït massa podeu afegir una mica de suc de taronja i
escalfar-lo una mica sense que arribi a bullir.
Amb aquesta salsa podem acompanyar un confit d'ànec, un gall d'indi,
pollastre, filet de porc...molt adient per aquests dies de Nadal!
Mercè.

activitats realitzades
MATINALS (GR-2):
2 d'octubre - Etapa 7 variant del GR-2:
Rupit - Sant Joan de Fàbregues -La Riba – Pantà
de Sau – Vilanova de Sau. Total 18,040 km.
15 i 16 d'octubre - Etapa 8,9 i 10 del GR-2:
		
Vilanova de Sau - Santuari de Puig-l’Agulla – Seva –
		
Aiguafreda. Total dos dies 41’900 km.
		
Dormir a l'alberg de Vic.

CURSES DE MUNTANYA:
5 i 6 de novembre: 2a Edició "Passos de Gegant"
		
Dissabte Sportest i diumenge Cursa
21

ORIENTACIÓ:
22 i 23 d'octubre: 14a Caminada d'Orientació

27è CICLE DE PROJECCIONS:
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solució sudokus 182

NÚM.: 33 (DIFICULTAT MITJANA)

NÚM.: 34 (DIFICULTAT DIFÍCIL)

7

5

3

6

4

8

1

9

2

4

8

9

7

6

1

5

2

3

6

8

4

2

1

9

5

3

7

6

2

3

8

5

9

4

1

7

1

9

2

3

7

5

4

8

6

5

7

1

2

4

3

9

6

8

8

4

7

5

2

6

9

1

3

2

1

5

4

8

6

3

7

9

2

3

5

4

9

1

7

6

8

3

4

7

5

9

2

6

8

1

9

1

6

8

3

7

2

4

5

8

9

6

3

1

7

2

5

4

4

6

8

1

5

2

3

7

9

1

6

8

9

2

4

7

3

5

3

2

9

7

6

4

8

5

1

7

5

4

6

3

8

1

9

2

5

7

1

9

8

3

6

2

4

9

3

2

1

7

5

8

4

6
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NÚM.: 35 (DIFICULTAT MITJANA)
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Per Drecera
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NÚM.: 36 (DIFICULTAT DIFÍCIL)
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