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editorial

Un any més, i ja en fa 24, hem organitzat la Caminada Popular de Solsona
el diumenge següent al de la Fira de Sant Isidre, i amb ella convidem
tots els participants a recórrer nous corriols i paratges propers a la nostra
ciutat.
Però aquest any hem volgut fer un pas endavant amb el nostre compromís
amb l’ecologia. Concretament hem engegat tres accions que no volem
que siguin les últimes i que esperem que facin la nostra Caminada cada
cop més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
La primera va ser encarregar unes noves cintes de marcatge amb el logo
del CES que són biodegradables, fetes de fècula de blat de moro. Un cop
acabada la Caminada es recullen i es guarden per properes Caminades.

La tercera va ser la de col·locar uns contenidors per a fer millor la
recollida selectiva. Aquí, si bé reconeixem algun error logístic, també
voldríem demanar la col·laboració dels participants ja que ens poden
facilitar molt la feina.
Creiem que la valoració ha estat positiva i això ens anima a consolidar
aquestes actuacions i posar-ne en pràctica algunes de noves en properes
edicions de la Caminada.
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La segona va ser donar, com a record de la Caminada, un got a cada
participant per beure. El podien portar penjat i fer-lo servir a cada
avituallament, reduint el volum d'envasos que suposava donar ampolletes
d'aigua individuals.

activitats previstes
MUNTANYA:
8 i 9 de juliol - Pic de Bassiero Oriental o Punta Gourdon (2.887 m.)
		
Ascensió per la Vall de Gerber i descens per la Vall de
		Cabanes.

4

22 i 23 de juliol - Pic de Aragüells (3.037 m.) i Agulla de 		
		
Juncadella (3.015 m.) per Coronas

CAMINADES:
3 de setembre - Caminada Popular al Vinyet de Solsona

FERRADES:
16 de juliol - Ferrada Roc d'Esquers (Andorra).
		
Recorregut: 1h. 40' Desnivell: 576 m. (total)
		
Accés: 10'		
Llargària: 350 m.
Orientació: S
Dificultat: K3
		
Desploms: 1		
Tornada: 1h. 30'
30 de juliol - Ferrada Tossal de Miravet (Pont de Suert).
		
Recorregut: 1 h. 40' Desnivell: 240 m.
		
Accés: 17'		
Llargària: 470 m.
Orientació: E
Dificultat: K4
		Desploms: 1		Tornada: 40'

notes ces

n
Per participar en les sortides de muntanya i en les ferrades, és
obligatori que la gent disposi de la targeta de Federat de la modalitat que
pertoqui en cada cas.
n
Els que estigueu interessats en participar a la travessa de
muntanya, heu de saber que es farà una reunió informativa el proper 4
d'agost a les 9 del vespre al Bar del Casal.
n
La data de la cursa "Passos de Gegant" i la fira "Sportest" en
aquesta edició de l'any 2017 serà el diumenge 29 d'octubre.
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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. En aquestes reunions es decidirà el material
necessari.
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24a Caminada Popular de Solsona

Itinerari curt:    
16,200 Km.  
itinerari llarg:
   
21,900 Km.
total de participants:
492
han fet l'itinerari llarg
193
homes:			
233
dones:				259
socis CES:
148
no socis:			344
Solsonès:			353
altres llocs:
139
col·laboradors:		
38
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La Caminada en dades:
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La Caminada en imatges:
3r Concurs Instagram de la 24a Caminada Popular de Solsona
Total Fotos Concurs 47
Foto Guanyadora
Montse Caelles
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equip de curses i marxes
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Barcelona va gaudir el diumenge 12
de febrer d’una gran jornada festiva al
voltant de la seva Mitja Marató, una de
les més ràpides del món, amb un circuit
molt pla i veloç on només el vent no va
permetre veure encara millors marques.
Entre els participants hi va haver
corredors solsonins membres de
l’Equip de Curses i Marxes del Centre
Excursionista del Solsonès: Daniel
Merino, Gemma Torres i Miquel Alsina.
Merino va
haver d’abandonar al
quilòmetre 10, degut a una lesió al
genoll. Alsina va fer un molt bon temps millorant la seva marca personal
amb 1:28:52, i la seva companya Gemma Torres va fer un excel.lent
temps de 1:51:34. Des del CES volem felicitar als atletes participants!
L'Equip de Curses i Marxes del Solsonès ha estat l'Equip amb més
participants a la cursa de 10km pel municipi de Clariana de Cardener.
Entre la cursa i la caminada populars hi ha hagut més de 200 persones
que han portat a terme el recorregut circular amb inici i final al Local
Social del poble.
Hi ha hagut membres de l'Equip de Curses i Marxes del Centre Excursionista
del Solsonès que s'han emportat premis en diverses categories: Albert
Moreno ha assolit la segona posició sènior masculí, Júlia Fernandez,
Anna Tristany i Anna Pujol han quedat tercera, segona i primera en
sènior femení... Repasseu les fotos i els trobareu!

Sílvia Leal ha guanyat la seva segona ultra, la Compressport Ultra Trail
Costa Sud Camí de Cavalls, 85 quilòmetres en 8 hores i 55 minuts, amb
unes temperatures quasi estiuenques i un traçat exigent.

Fa quinze dies va ser la Serra-Sanç
Trail de Sallent, on van participar els atletes Josep Pujol, Jordi Pujantell i
Jordi Borés. I el darrer cap de setmana ha estat la Xamal Race Fonollosa,
on el corredor Guillem Puig ha estrenat la samarreta de l'equip amb nota,
ha quedat 7è de la general i 4t de la categoria sènior. Amb aquestes
dues curses s'ha acabat el circuit ARCS
de curses de muntanya: quines seran les
pròximes competicions amb participació
verd-i-negra? Ben aviat ho sabrem.
11

animal
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Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
Aquesta vegada parlarem d’un rapinyaire que no és massa conegut a
la nostra comarca, però últimament, en els darrers anys, s’ han anat
acumulant cites i observacions que ens fan tenir una mica d’ esperança
que en algun any proper pugui, fins i tot, niar dins el nostre territori.
Per això hem cregut interessant que els excursionistes, socis del CES,
comencin a tenir una idea de la seva silueta, forma i costums.
Començarem fent una petita descripció de la seva morfologia dient
que l’arpella vulgar té una retirada, quan està en vol, amb el Milà negre,
però és més gran, més estilitzat. El mascle, més petit que la femella,
és en general de color grisós amb llistes marronoses. La part ventral és
més clara. La femella té un color general més marronós i tota ella és més
grossa.
Una curiositat d’aquesta espècie seria que hi ha un 40 per cent de
mascles que s’assemblen força a les femelles pel plomatge. Aquesta
característica els fa tenir un èxit reproductiu més gran, és a dir, que
l’aparellament amb la femella és molt més fàcil. Això s’explica perquè
els mascles, per aconseguir la femella, es barallen contínuament. Però
aquests mascles, diguem “efeminats”, com que tenen aspecte semblant
a les femelles, no són atacats pels mascles “mascles” i per tant poden
accedir amb més facilitat a elles.
L’hàbitat de l’arpella és exclusivament en zones humides, sobretot en
aiguamolls i a les parts finals dels rius (deltes). Construeixen el niu al
terra entre el canyissar i molt a prop de l’ aigua. La femella incubarà 4
ò 5 ous durant 35 dies i a principis de juny ja sortiran els polls. Aquests
restaran al niu un mínim de 40 dies. A finals d’estiu els grups familiars
marxaran, en migració, cap a l’ Àfrica on passaran l’hivern fins a la
propera primavera.
L’arpella vulgar és un rapinyaire en regressió, sobretot per la destrucció
del seu hàbitat. Cada vegada hi ha menys zones humides on poder
establir-se a Catalunya. Tot i així, al nostre país, és dels territoris amb
més densitat de població del món.

RASPINELL

Espeleologia

Partirem de la carretera C-462 de Solsona a Sant Llorenç de Morunys.
Passat el km 11 seguirem el camí forestal que baixa fins a les runes de
l’antic molí del Cavall. A sobre, al costat de la carretera, hi ha la masia
del Cavall, datada del segle X amb la seva capella adossada, dedicada a
sant Pere, del segle XVIII. Travessarem el nou pont sobre el riu Cardener,
perquè el pont medieval que hi havia, se’l va endur la gran riuada del 7
de Novembre del 1982. Aquesta riuada també va arribar al menjador del
molí dels cups i va destruir part de la casa.
Continuarem per l’altra vessant del riu, ara en sentit contrari. Deixarem
el camí de la dreta per pujar pel camí de l’esquerra.
En la pròxima cruïlla seguirem per l’esquerra en baixada i travessarem el
torrent del Clot del Xiulà. Continuarem pujant a poc a poc per l’obaga,
on cada cop el pendent és més fort.
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Espeleologia per la Llosa del Cavall
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Arribarem en una corba molt tancada que canvia el sentit de marxa. Aquí
deixarem el camí per continuar per un corriol, a mà esquerra. Al principi
baixa una mica i després va pujant cada vegada més fort fins arribar a
la rasa del Revell.
A la capçalera de la rasa hi ha el pas de l’Escala, on antigament es
pujava a través d’una escala de fusta per superar el cingle. La gent de
la contrada recorda que hi havia una corda penjada per ajudar a pujar.
Travessarem la rasa i, per un corriol desdibuixat, arribarem a peu de
cingle, on trobarem “la balma de l’Escala”, habitada del segle XIX,
(descrita en el llibre: “Masies del Solsonès”, d’Antoni Bach, pàgina 127).
Es tracta d’una petita balma amb un sostre ennegrit de sutja amb una
escala de pedra seca al davant. Té una base de 6x6 amb una alçada
màxima de 4m repartits en graons. A la banda oriental hi ha un altell de
pedra seca i més enllà una balma més petita, de base 3x5m, amb una
alçada de metre i mig.
En la banda més occidental,
a uns 20m, hi ha més balmes
petites d’uns 3m de fondària.
Continuem, ara sense camí,
pel mig del bosc, cap l’oest
sense perdre de vista el
cingle, girant de cara nord, i a
poc a poc anirem baixant fins
arribar a la gran “balma de
Pixavaques”.
Es tracta d’una gran balma de
gran obertura i d’uns 10m d’alçada màxima. Està plena de grans blocs
caiguts i molta vegetació que la fa intransitable. És molt espectacular
vista per fora, però no val la pena acostar-s’hi espeleològicament parlant.
També anomenarem la “Balma del Xoriguer” descrita en el corriol nº 125,
p.. 10-11, com a “balma de Capdevila”, que més tard va ser corregida
gràcies al Gerard de cal Cavall. Aquesta balma és pot veure fàcilment des
de l’aparcament del vessant esquerra de la Presa de la Llosa del Cavall,
a l’altra banda, vessant dreta, sobre el cingle.
Recordarem que hi havia “la cova del Rabeig del Cavall” d’uns 100m
de recorregut amb un petit riu subterrani i una colònia de ratpenats.
Actualment està destruïda per les obres de la Presa de la Llosa del Cavall.
Avui dia, quan plou molt, tornarem a veure que brolla un altre cop, amb
forta virulència, costes avall cap al riu Cardener. És que l’aigua, més aviat
o més tard, torna a sortir a l’exterior.
Salvador Codina

córrer món
Capítol XCIII: Atenes
Diumenge; canvi de guàrdia al Parlament, a la part alta de la plaça
Syntagma. Seguim constatant que la puntualitat no és la millor qualitat
grega: amb més d'un quart de retard, arriben dues companyies de
soldats, amb uniforme blanc, esclops de borles i el gorret d'anar a dormir
i, precedides per la banda a ritme de música de processó, fan el relleu.
Molt cerimoniós, amb aquells passos tan característics, i amb els dos
soldats fent peuets a punta d’esclop. De fet, les casetes dels soldats més
aviat semblen de platja!

15

Un cop enllestit el relleu, volem anar al Jardí Nacional, però els diumenges
tanquen. Davant d'això, canviem de plans: tornem a Monastiraki, visitem
la biblioteca d'Adrià i l'Antiga Àgora (el primer diumenge de mes l'entrada
és gratuïta). L'Àgora, l'antic centre polític i religiós de la ciutat, és un gran
espai, cobert de runes, molt agradable per a passejar-hi, per a descansar,
relaxar-se, dibuixar, prendre notes, festejar... Visitem les restes de
l’Odèon d'Agripa, una sala de concerts coberta, amb capacitat per a 1000
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persones, el Tholos, un temple de planta circular, el temple d'Hefest, una
rèplica en petit del Partenó (construït pel mateix arquitecte), destinat
Hefest i Atenea, déus protectors dels artesans d'Atenes, reconvertit en
església fins al s. XIX i en força bon estat de conservació. Després,
passem per l’Estoa de Zenó, on l'escola de Poecil i Zenó ensenyava
filosofia, per l'església dels Sants Apòstols, bizantina, del s. XI, i acabem
a l’Estoa d'Àtal, reconstruïda totalment per l'escola americana d'Atenes,
el 1956.
Havent dinat, anem a veure l'Acadèmia d'Atenes, presidida per les
estàtues de Plató i Sòcrates, la Universitat, amb la façana policromada,
i la Biblioteca. Entrem a la sala de lectura, impressionant, pleníssima de
llibres fins a l'altíssim sostre, enmig d'un silenci docte...

Havent fet, encara ens queda llum diürna per atansar-nos al recinte
olímpic dels Jocs del 2004; costa una mica d’arribar-hi; les instal·lacions
són grandioses, abandonades i d’un gust estètic dubtós. Un destí
clarament prescindible...
De retorn, fem un tomb pel carrer Ifestou, el paradís de les botiguetes, a
veure si trobem la llibreria de vell de Sotiris Nasiotis, però quan arribem,
està tancada. Passegem entre botigues, obertes, sense porta, on
botiguers i botigueres amables et poden vendre el més insospitat i en la
llengua que vulguis; aquests sí que no tenen manies lingüístiques!
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Ens aturem a fer un beure davant de l'Àgora; s'hi està molt bé, tot i que
som a la terrassa i en ple desembre. Comprovem que és cert que els
grecs es passen mitja vida al cafè! Ningú no et dóna cap mena de pressa
perquè acabis i deixis la taula. Realment, Atenes és una ciutat amable i
acollidora, on es viu a una o dues marxes menys que a casa nostra.
CRO MANYÓ

opinió
TRINITAT
És un costum. En girar el full del calendari a començament del mes,
vaig guipant els dies en vermell, festes, dates d’algun aniversari, etc.
També ho he fet amb els mes de juny. He vist: el dia 4, Segona Pasqua,
el 18 Corpus i ...el dia 11, damunt del número hi ha aquest dos mots:
Santíssima Trinitat. Penso: És clar: deu ser el dia que es pot obrir el
debat sobre si hi ha tres Déus o si només un. Aquell tema que no acabo
pas d’aclarir del tot. Vegeu: se’ns presenten tres personatges: Déu Pare,
Déu Fill i l’Esperit Sant.
Si a algun teòleg o a un expert en el tema, li pregunto: “Així és que hi
ha tres Déus o com queda tot això? Em diuen que no. Que només n’hi
ha un, però resulta d’aixonses i d’allonses... i jo em quedo a la lluna de
València i no puc aclarir res.
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Una altra: tota la vida he sentit a parlar de l’Esperit Sant, i ningú m’ha
sabut explicar què és l’Esperit Sant o bé qui és, quina feina fa, quin
càrrec té a l’empresa... Quin embolic! Quan em veuen tan atabalat, em
diuen: “No pateixis, és un misteri, el misteri de la Santíssima Trinitat”.
A carai! Doncs, sabeu que us dic? Que deso les eines, tanco la barraca i
apa, siau! A la meva edat no em convenen pas gaires misteris, i al meu
colesterol tampoc li convenen misteris. No em vull pas escalfar el cap
barrinant si hi ha tres Déus, i si n’hi ha només un. M’és igual l’Esperit
Sant? Que sigui el que hagi de ser, tranquil.
Jo mateix no m’ho conec, però veig que de tant en tant, encara em
diuen. “Ves escrivint, tens el cap despert”. Doncs si m’omplís el tupí de
cabòries i de misteris, a dins tindria una bullidera que ja no fora tan
despert aquest cap. Potser ja començaria a fer catúfols.
Doncs a practicar el sentit d’aquella expressió: “Tranquil·litat i bons
aliments”.
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
Com conèixer els canvis que hi ha hagut en la nova
normativa del català?
El mes de novembre del 2016 l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va
aprovar dues obres de referència oficial per a la llengua catalana, que
posen al dia el llegat de Pompeu Fabra tant en la normativa gramatical
com ortogràfica. Actualment es pot trobar a les llibreries una segona
edició de la Gramàtica de la llengua catalana (perquè la primera es va
exhaurir tot just publicar-se), i aquest mes de juny (2017) és previst que
es posi a la venda el volum Ortografia catalana.  
De tot aquest treball exhaustiu fet per l’IEC, també en podem tenir
notícia a través de textos divulgatius i didàctics. En aquest “Ganyip de
llengua” presentem una eina molt pràctica per estar al cas dels canvis
més significatius que hi ha hagut en la nova normativa del català.

El Servei Comarcal de Català del Solsonès ofereix sessions
personalitzades sobre l’eina Optimot per conèixer aquestes
novetats i també per explorar diferents opcions de cerca i
resoldre eficaçment dubtes lingüístics.
Per contactar-hi: solsones@cpnl.cat

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès
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Només cal entrar al cercador de consultes lingüístiques Optimot (un servei
que ofereix la Direcció General de Política Lingüística en col·laboració amb
l’IEC i el TERMCAT) i fer una cerca per criteris que contingui l’expressió
“novetats ortogràfiques” o “nova gramàtica” segons el contingut que
ens interessi trobar. A la pantalla hi sortirà un nombre de resultats i tot
seguit les fitxes que detallen aquests canvis.   És un recurs que es va
implementant.

cuina
CREMA DE PORROS
Ingredients per a 4 persones:
-8 porros
-1 ceba
-100 g ametlles triturades
-1litre de caldo de verdures
-sal, pebre
-oli oliva

Preparació:
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Netegem els porros i els tallem a rodanxes, la ceba la tallarem a
la juliana.
Posarem 3 cullerades d'oli en una cassola, un cop calent hi afegim
el porro i la ceba, ho deixarem coure uns 8 minuts fins que quedi
el porro i la ceba ben daurats.
Tot seguit sense parar de remenar hi afegirem l'ametlla triturada i
el caldo calent. Ho deixarem coure uns 15 minuts.
Després hi tirem una mica de sal i pebre, ho passem tot per la
batedora. Si queda molt espès hi podem afegir una mica de caldo.
Podem servir la crema de porros freda o calenta, la decorarem
amb làmines d'ametlla, una mica de pebre i un filet d'oli.
Mercè.

activitats realitzades
MATINALS:
Abril 2 - GR5 (Etapa 1) Sitges – Olesa de Bonesvalls.
Abril 9 - GR5 (Etapa 2) Olesa de Bonesvalls – Gelida.
Maig 7 - GR 5 (Etapa 3) Gelida – Can Parellada – les Cases 		
Noves.
Maig 21 - 24a Caminada Popular de Solsona.
Maig 27 i 28 - GR 5 (Etapes 4 i 5) Les Cases Noves – Monestir
de Montserrat – Rellinars.
Juny 9 - Fira de l'Esport

ESQUÍ DE MUNTANYA:
21

2 d'abril: Cambre d'Aze (2.750m.) per la Canal Central d'Eina.
29, 30 i 1 de maig: Tosal del Molar Gran (2.885m.)Vall d'Aran.
13 - 14 de maig: Vallibierna (3.067m.) per Llauset.
27 i 28 de maig: Espatlla de l'Aneto (3.350m.). Vall de Benasc.
23 i 24 de juny: Revetlla a la Creu del Codó i Dinar de final de
temporada.

PROJECCIONS:
18 juny - Projeccions Festival de Torelló
2016.

AccióSocial

PROJECCIÓ

CICLE BBVA
DE CINEMA
DE MUNTANYA 2017
SOLSONA
Diumenge, 18 de juny de 2017 - 21.00 h

Teatre Comarcal de Solsona
Carrer Vallfred, 22

FREEDOM UNDER LOAD Pavol Barabas.
Eslovàquia. 2016. 58'
GRAN PREMI 2016 i Premi FEEC a la millor
Fotografia.
LA LISTE Guido Perrini. Suïssa. 2016. 44'
Premi GRANDVALIRA al millor film d'Esports de
Muntanya 2016
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solució sudokus 184
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sudokus
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