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...

PERÒ SOBRETOT PINTA'L DE
COLOR GROC!!!

activitats previstes
MUNTANYA:
26 de desembre - Pujada del Pessebre al Pedró del Quatre Batlles.
24 i 25 de febrer - Sortida de cap de setmana amb raquetes de neu
al Refugi de Malniu a la Cerdanya (informació 636855371-Alba).
ESQUÍ DE MUNTANYA:
16 de desembre: Allà on hi hagi neu.
13 i 14 de gener: Tuca dera Salana (2483). Vall d'Aran.
27 i 28 de gener: Pico de Aspe (2640 m.) per Aísa.
4 de febrer: Balandrau per Tregurà (2585 m.) Ripollès.
17 de febrer: Pic de la Mina per la Vall de Baladrar (2683) Arieja.
3 de març: Roc de Madres (2469 m.) Capcir.
17 i 18 de març: Aneto (3404 m.) Vall de Benasc.
ASSEMBLEA:
febrer 1 - Assemblea General de Socis.
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BON NADAL i FELIÇ ANY 2018

cada soci del CES participa amb la quantitat de 0,30 Euros als número s 15.181 i
10.747 del sorteig del dia 31 de desembre
de 2017 de la Grossa de Cap d’any.

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 el Joan
Montaner.
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
13 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 1 de febrer de 2018.
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 15181
i 10747 de la Grossa de Cap d'any.

n Adjuntem el carnet de soci per l’any 2018.
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n Ja hi ha el calendari del Circuït Català de Curses de Muntanya per l'any
2018. La data de la Cursa "Passos de Gegant" és el 28 d'octubre.
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escalada

equip de curses i marxes
El Diumenge passat 1 d’Octubre, un dia crucial per la història de Catalunya on decidíem
el nostre futur amb un dels drets mes bàsics i elementals de la democràcia com es l’exercici
del dret a Vot, membres i atletes de l’Entitat de l’Equip de Curses i Marxes del Solsonès
(CES) participaren a la que fou la primera prova del campionat maqui 2017 la Cursa dels
Emboscats a Palà de Torroella.
Amb un recorregut de 15km i 650 m de desnivell positiu. Les curses dels Maquis arrelen
cada any més en el calendari d’esdeveniments esportius de muntanya de la Catalunya
central. Aquestes curses es caracteritzen per uns traçats sinuosos, en terrenys irregulars
i molt trenca cames, perseguint sempre zones boscoses i senders.
A les 10 del matí es va donar el tret de sortida amb una bona participació. Un total de
126 corredors foren els valents. Entre els quals hi havia el nostre Equip del (CES): -Albert
Moreno: 1:21h, 12è. -Guillem Puig Reig 1:22h, 15è. -Nil Vendrells 1:34h, 48è. -Jordi Obiols
1:36h, 53è. - Ramon Muntada 1:37h, 56è. -Jordi Borés 1:38h, 58è. -Marc Reig 1:47h, 72è.
La segona prova maqui serà el 15 d’octubre, amb la cursa de muntanya de Castelltallat
(13km)
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Montserrat Colilles de l’Equip de Curses i Marxes del Centre Excursionista del Solsonès,
3a (Veterà Femení) al Trail del Bisaura
El passat diumenge 14 a Sant Quirze de Besora. L’equip de Curses i Marxes del Centre
Excursionista del Solsonés va tenir presència amb la participació de la Montserrat
Colilles i del Joan Moreno a la cursa de 11,6 km. Amb un desnivell positiu de 600m i
més de 300 inscrits, la cursa va transcórrer per paratges naturals de gran bellesa del Parc
Natural del Castell de Montesquiu. El recorregut era força corredor però incorporava
una pujada molt forta –que l’organització denomina de l’infern, amb dimonis i tot- i un
descens una mica tècnic. La Montserrat Colilles va assolir la tercera posició en la seva
categoria (Veterà Femení) i desena fèmina en la classificació general absoluta amb un
temps de 1h 16 min. La primera classificada de les veteranes va ser la reconeguda atleta
Gemma Avellí de l’A.E. Matxacuca amb 1 h 10 min.
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L'equip segueix sumant al Campionat Maqui
Vuit participants a la cursa de 14km d'Els Tossals
L'Equip de Curses i Marxes del Solsonès segueix sumant en el Campionat Maqui.
En aquest cas, en la cursa d'Els Tossals, a l'Espunyola. És una cursa amb una bellesa
sorprenent, que et permet conèixer la serra d'Els Tossals, pujant fins a Capolat i el seu
castell. La ruta descobreix un dels tresors de la comarca veïna. Fins i tot, oferint vistes
d'ocell de la capital berguedana.
La cursa, de gairebé 15 quilòmetres, amb una pujada inicial molt forta i una baixada
que et va portant fins al final, té "tots els ingredients d'una cursa de muntanya", segons
els membres de l'equip, que destaquen la gran quantitat de corriols de la cursa. Guillem
Puig i Albert Moreno han entrat entre els 15 primers. Puig ha estat novè amb un temps
de 01:29:02 i Moreno, quinzè, amb 01:33:14. Alfons Vilaseca (01:37:04), Jordi Obiols
(01:40:16), Jordi Borés (01:43:47), Daniel Merino (01:45:28) i Marc Reig (01:54:22) han
completat la particiàció de l'equip en la categoria masculina. Pel que fa a la categoria
femenina, Anna Pujol ha quedat vuitena amb un temps de 01:54:59.
El Campionat Maqui es defineix per evitar
el màxim possible l'asfalt. L'Equip de
Curses i Marxes del Centre Excursionista
és un habitual de les proves. La darrera,
el 26 de novembre a Sallent: la Bell Race.
Allà, es decidirà si l'equip assoleix la
primera posició per equips.
Aquest diumenge passat es disputar la 8a
edició de la cursa Bell Race, a Sallent, la quarta
cursa de muntanya que tancava el Campionat
Maqui 2017 uns 250 corredors es van aplegar
per completar l’ascensió a la muntanya de
Sal del Cogulló, en dos recorreguts, un de
més apte per a tots els nivells de 10 km i 300
metres de desnivell positiu, i l’altre de 16km i
uns 700m de desnivell que ens feia pujar fins
al punt més alt de la muntanya de Sal on s’havia de tocar la campana.

Enguany, la Bell Race va agafar mes verticalitat i altura, per pujar a un dels punts més
alts del Bages. Es pujar a un indret únic on normalment no és possible pujar-hi a peu. A
vistes d’ocell, es tracta d’un terreny més propi de la lluna que de la Terra.
Els dos recorreguts varen sortir de l’Hotel Mas de la Sala de Sallent a les 10 del matí,
direcció Parc de la Sèquia i cap al Mas de les Coves, per endinsar-se als boscos de sota el
Poblat Ibèric del Cogulló i anar agafant altitud. En algun tram del recorregut de 16 km,
s’hi van instal·lar cordes per ajudar a pujar i poder grimpar. Després d’arribar a dalt, es
baixava verticalment cap al Torrent del Mas de les Coves. A partir la travessa agafarem
direcció Serrat d’Emprius, seguint un recorregut per senders revirats, però molt divertits
que ens conduiren a la Sèquia de Manresa per anar buscar el Torrent de la Sala. Per
l’Equip de Curses i Marxes del Solsonès aquesta última prova significar aconseguir els
punts necessaris per fer podi en segona posició del Campionat Maqui per equips. Per
això va comptar amb una participació de 18 d’atletes i cal destacar la gran participació
femenina de l’Equip
El nostra corredor Guillem Puig amb aquesta quarta prova final, va aconseguir els punts,
per un meritori podi en tercer lloc a la general del Campionat Maqui. Tal com afirmen
a la web del campionat, es tracta d’un format de curses “per aquella gent que sent i viu
aquest esport i va més enllà del cronòmetre en mà, del temps per fer-la i de la posició on
acaba. Per aquella gent que busca anècdotes, vivències, sentir-se lliure i viva”.
Felicitem a tot l’Equip de Curses i Marxes del Solsonès ja que finalment desprès de
setmanes de competició salvant cansament i lesions. L’esforç a valgut la pena aconseguir
aquests podis ha sigut una gran recompensa. Animen a tot l’equip a seguir entrenant com
fins ara i ens veiem a la próxima. Salut i quilòmetres!.
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animal
El voltor negre ( Aegypius monachus)
Aquesta vegada estem d’enhorabona perquè hem incorporat una espècie
nova a la comarca, el voltor negre. Antigament era freqüent veure’l
juntament amb el seu parent proper, el voltor comú, sobrevolant els
ramats de bestiar per tot el país.
Actualment la seva distribució mundial és més aviat asiàtica. De fet
presenta una distribució fragmentada en dues poblacions principals
aïllades : la ibèrica i l’asiàtica. A Catalunya es va engegar un projecte
de reintroducció al Pre-pirineu (Serres d’Alinyà i Serres de Boumort)
desenvolupat per la Fundació Catalunya i el Departament d’Agricultura.
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Aquest projecte consistia en alliberar exemplars procedents d’altres
parts de la Península Ibèrica (Madrid i Extremadura) en diferents anys.
De seguida es va veure que el voltor negre s’adaptava perfectament als
seus antics territoris i actualment (any 2015) ja hi ha una població d’uns
30 exemplars amb 7 parelles estables, ubicada a les Serres de Boumort.
Al voltor negre li agrada viure en terrenys oberts on pugui localitzar els
animals morts dels que s’alimenta. A diferència del seu parent, prefereix
alimentar-se d’animals de mida petita. Dins el seu territori necessita la
presència d’arbres de mida gran per col·locar-hi el niu que, per cert, és
molt i molt voluminós.
Té un aspecte diferent del voltor comú. Per començar, les ales són més
llargues i amples i la cua té una forma de falca. El color general de les
plomes és negrós. Es tracta de l’au més gran d’Europa i una de les més
grans del món.
La maduresa sexual és tardana i es comença a reproduir a partir del
cinquè any de vida i la posta es limita a un sol ou. La incubació també
és llarga, de 50 a 60 dies, segons les condicions meteorològiques. Poden
viure fins als 40 anys.
El voltor negre és una espècie totalment sedentària. Els adults no
abandonen en cap cas el seu territori de nidificació. No així els immadurs

que es veuen obligats a abandonar el seu territori d’origen perquè els
seus pares els expulsen. És en aquestes circumstàncies que la nostra
comarca es veu afavorida per la presència d’aquests joves que ens
venen a visitar molt sovint sobretot a la zona nord on troben carronya
per alimentar-se. Esperem que alguna parella jove aviat es decideixi a
instal·lar-se. Seria una gran notícia molt positiva. Seguirem informant.
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RASPINELL
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llicències federatives
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espeleologia
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volta espeleològica per la capçalera de la rasa de puigdeponts
Partir de Solsona per la carretera L-4241 fins al km 12,7 i girar a la dreta, per un
camí forestal, en direcció a la Salada Vella. Passar pel veïnat de Vilanova amb la
seva església dedicada a sant Miquel, més amunt deixar la casa de la Traveria,
per l’esquerra i, per la dreta, les cases de Santandreu i Costafreda, fins arribar a
una cruïlla, anomenada les 7 alzines perquè hi ha 7 alzines formant un cercle.
Deixar el cotxe aquí i començar a caminar pel camí, en direcció nord-est, camí
en mal estat de conservació.
Aquest camí baixa poc a poc en direcció a la masia de la Salada Vella. Abans
d’arribar enllaça amb un altre, en més bon estat, per vehicles tot terreny. Passar
pel costat de la masia, actualment en ruïnes, i seguir en direcció nord. Aquest
camí poc a poc és més embrossat, i arriba a una bifurcació. Si és puja per
l’esquerra, el camí s’acaba en una rasa, però podem continuar en direcció nord,
fins arribar sota una visera d’un gran esperó de roca, on trobarem la balma de
Sentfores. Aquesta petita balma té 12x4m de base per 2m d’alçada màxima.
Tornar a la cruïlla i seguir, cap al nord; als pocs metres, es converteix en un
corriol planer ple de molta vegetació, es passa per l’obaga fins arribar a la rasa
de Puigdeponts, on es troba un vell com de fusta bastant podrit.
A partir d’aquí el corriol queda desdibuixat i caldrà molta orientació i intuïció
per anar-lo seguint. En principi planeja i després comença a pujar lentament
fins arribar a peu de cingle. Aquí es troba la segona balma anomenada Canal
Molicó, situada al costat d’aquesta canal. És tracta d’una petita balma de base
10x4m i una alçada de 4m.
Seguir a peu de cingle, on es troba la balma de la Segarra, nom que
rep aquesta contrada. Està situada al mig d’un torrent tributari a la rasa de
Puigdeponts. És una gran balma, en forma de mitja lluna, que té una base
de 30x12m amb una alçada de més de 10m. A uns 4m d’alçada té un relleix
que la ressegueix, i en el terra, banda occidental, un petit forat que serveix
d’amagatall.
Continuant a peu de cingle seguint
el corriol, s’arriba a una petit balma
anomenada Pas de l’Esperó. Té
una base de 10x6 metres amb una
alçada mínima de 3m.
El sostre està ennegrit de sutja i
a cada banda té uns grans blocs,
de més d’un metre d’alçada en
forma de cercle, que la protegeix
de l’exterior.

Continuar, i a pocs metres travessar un grau, per un petit esperó amb bones
vistes sobre la vall de Puigdeponts. El corriol continua planejant i sense perdre
el cingle de vista, a poc a poc arriba a un torrent, on comença a pujar en zigazaga ràpidament.
El corriol es va convertint en un camí abandonat que va pujant per unes petites
feixes abandonades. Arribarem a la balma de cal Segarra amb paret de pedra
seca al davant i el sostre ennegrit. Aquesta balma ja va ser descrita en el corriol
129, pàgina 10.
Continuar el corriol, al costat del cingle, i poc a poc es guanya alçada. Travessar
un pas fil ferrat i girar per sota d’un esperó fins a trobar un camí forestal. A
sobre l’esperó hi ha les runes de l’església de Sant Jaume de Torrentaller.
Per la dreta s’arriba a la masia de Torrentaller, actualment en ruïnes. Continuar
per l’esquerra seguint el camí principal i més endavant hi ha, a l’esquerra, les
ruïnes d’una Torre de base quadrada de grans blocs de roca, dissimulada en
un bosc d’alzines. El camí va pujant en ziga-zaga arribant al peu dels cingles
de la Serra Alta, amb unes altes balmes que es van espatllar en obrir el
camí. Seguir sempre el camí principal per una llarga pujadeta tot resseguint les
capçaleres dels torrents secundaris de la rasa de Puigdeponts. S’arriba a una
cruïlla, en una collada; seguir per l’esquerra i baixar gradualment fins a la cruïlla
de les famoses “7 Alzines”, on s’arriba al punt de partida.
Salvador Codina

córrer món
Capítol XCV: Polònia (I)
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Avui us proposo un tastet de Polònia, país verd, bonic, agrícola i
pla, fortament marcat per l’antisemitisme nazi i la segona Guerra
Mundial, i un catolicisme profund.
La ruta dura vuit dies i descriu un triangle a la part central del país,
amb vèrtex a Varsòvia, Wroclaw i Cracòvia.
Els mitjans de transport seran avió fins a Varsòvia i de retorn des
de Cracòvia, cotxe per moure’ns pel país i transport públic i moltes
cames per passejar per les ciutats.
L’avió ens deixa a la capital. Varsòvia és bonica, amb grans
avingudes i edificis elegants. Comencem a Stare Miasto, la ciutat
vella, arrasada el 1944 i reconstruïda en cinc anys. A Nowy swiat
trobem el monument a Copèrnic, amb els sis planetes que ell
coneixia. Seguim la ruta de bancs musicals de Frederic Chopin, i
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entrem a l'avinguda de Cracòvia: universitat, palau presidencial,
dependències ministerials i esglésies... al final, la plaça Zamkowy,
la del Castell. Arribem quan el trompetista de la torre toca per la
finestra.
Visitem el castell i la catedral (gòtica, de maó, molt alta i clara), a
la plaça del mercat ens fem una foto amb la sireneta; riu-te'n de
la de Copenhage... Després, arribem a la muralla gòtica (també de
maó vermell) i sortint per la Barbacana (portal circular), entrem a
Nove Miastov, la ciutat nova. Passem per l'església dels Paulins,
visitem la casa natal-museu de Maria Sklodowska-Curie i ens
arribem al Parc Multimedia de les fonts, una esplanada vora el riu,
amb dos estanys i 360 brolladors d'aigua que es van combinant.

CRO MANYÓ
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Dinem en un restaurant polonès bonic i amb bona cuina: pierogi,
Kielbasa, pastís de poma i galetes de gingebre.
Havent dinat, periple llarguíssim pel gueto de Varsòvia: comencem
per la resta del mur (1940/43), el monument a l'alliberament, la plaça
on deportaven els jeus als camps, la presó, amb les làpides dels 11
camps on duien els presoners, el monument commemoratiu del
búnquer des d'on es va dirigir la revolta de 1944... tot el recorregut
és ple de pedres amb inscripcions en polonès i jueu... una mena
de fites per marcar el camí. Després, visitem l'única sinagoga que
no va ser enderrocada (molt amagada i amb força mesures de
seguretat), i acabem la ruta a l'únic edifici conservat del 1944, ara
en reparació perquè estava en força mal estat.
Fem un beure per reposar forces i anem al Centre de Ciència
Copèrnic, el museu de la ciència de
Varsòvia; molt gran i espectacular, i
pleníssim de gent.
Abans d’acabar la jornada, ja de nit,
pugem a les terrasses del Palau de
Ciència i Cultura, un edifici estalinià
espectacular, de 237 metres d’alçada.
I prou, ja no podem més! Demà toca
viatge: Chestochova – Wroclaw.
Bona Nit!

opinió
PAU A LA TERRA
Els mots que vaig gargotejar fa uns dies, els deveu trobar al Corriol,
en començar les Festes de Nadal. Uns dies que en salutacions alhora
hi acostumem a expressar: Bon Any Nou. També ressonen els cants
de: «Pau a la Terra als homes de bona voluntat!» A veure si algun dia
s’aconsegueix de veritat. De moment, que el desig sigui sincer i ens surti
de dins. Que arribi la pau a la Terra o al menys que es trobin corriols que
ens hi portin. Que cada poble, cada vida, cada ciutat ho manifesti a la
seva manera.
Per exemple, que a Catalunya, a l’Any Nou hi trobem convivència,
respecte, llibertat. Que els castellers en mostrar l’enxaneta al cap
damunt, la mà alçada de la criatura sigui de debò un signe de pau. Que
a l’audició de sardanes, la tenora tingui el so de la pau. Que les mans
enllaçades dels dansaires tinguin l’escalfor d’una germanor autèntica. Si
la senyera va voleiant com au galana, al grat de l’aire, que sigui de debò
senyal de llibertat. I si damunt la senyera hi aixequem els nostres cants,
que siguin de veritat més triomfants.
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I si els cantaires entonen amb la força El Cant del Poble, que sigui veritat
que «Ningú ens prendrà la nostra llibertat». Que la veu sigui potent.
Si ens aturem a Solsona, que aquella sardana que porta els mots de
Ramon Valls i el so de Joan Roure, tingui tot el sentit, quan esclata dient:
«Solsona bella Solsona, oidà, quin goig de ciutat! Essent jove, franca i
forta, vius sadolla d’il·lusions, a tothom obres la porta i omples a tots
dels teus dons».
Que arreu del país, la ginesta faci olor amb perfum de pau. Que les
roselles damunt d’un camp verd, mostrin la vermellor flamejant de vida.
Els ocells, rossinyols, pinsans i caderneres, que escampin a l’aire cants
de llibertat.
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
Dictats en línia

Properament, la DGPL té previst
oferir una versió occitana d’aquest
recurs.
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès
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Dictats en línia és una pàgina web creada l’octubre de 2016 per la
Direcció General de Política Lingüística (DGPL) que permet treballar
l’ortografia catalana en quatre nivells de dificultat: elemental,
intermedi, suficiència i superior. Al mes de novembre passat,
aquesta pàgina va assolir 1,5 milions de visualitzacions i disposa ja
de 203 dictats autocorrectius.
Els textos dels dictats són obra de Mònica Batet i Sònia Moll,
escriptores i professores de català, i han estat ideats per explicar
històries completes, d’un màxim de quinze línies, amb principi i
final. El ventall és molt ampli i es poden seleccionar, si es vol,
per aspectes ortogràfics concrets, per continguts combinats o per
novetats ortogràfiques.
Dins la mateixa web hi ha unes recomanacions didàctiques per
treure el màxim de profit d’aquest recurs. Qualsevol dictat es pot
fer amb una preparació prèvia o directament, i també té icones
per corregir i comprovar les solucions, i per fer memòria de regles
generals (en els nivells elemental i intermedi) i d’excepcions (en
els nivells de suficiència i superior).
Feta aquesta presentació, només cal entrar en l’enllaç següent,
parar l’orella i començar a escriure!
<http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursosper-al-professorat/dictats-en-linia/index.html>

cuina
TORTELL DE REIS
INGREDIENTS:
-500 g de farina de força
-100 g de sucre
-1 ou
-80 g llevat fresc
-100 g de mantega
-8 g de sal
-190 g de llet
-la ratlladura de mitja llimona
-la ratlladura de mitja taronja
-Cointreau
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PREPARACIÓ
-Escalfem una mica la
llet, en un bol hi desfem
el llevat. Hi afegim la
resta d'ingredients per
aquest ordre i anem
amassant: farina, ou,
sucre, sal, mantega,
ratlladures, Cointreau.
-Treballem bé la massa
fins que vegem que es
desenganxa de les parts del bol.
-Tapem el bol amb un drap humit i ho deixem reposar mitja hora.
-Estirem la massa i hi posem el farcit al mig (potser massapà o cabell
d'àngel) i les figuretes i la fava. L'enrotllem i li donem la forma de tortell.
-Ho posem damunt la safata que ha d'anar al forn i ho deixem unes dues
hores i mitja, fins que vegeu que ha augmentat força de volum.
-Hi poseu la fruita confitada per damunt i l'empolvorem amb una mica
de sucre humida.
-L'enfornem a 200º (el forn ja calent) fins que vegeu que està daurat.
Mercè.

activitats realitzades
MATINALS:
8 d'octubre - Caminada Solsona-Lladurs: Setmana de la Mobilitat
Sostenible-17
GR-5:
8 d'octubre - Coll d'Estellanes Sant Feliu de Codines.
21 i 22 d'octubre - Etapa GR-5.2:
Zona de Matagalls.

CURSES DE MUNTANYA:
29 d'octubre: 3a Edició "Passos
Gegant" i Fira "Sportest"

de

21

ORIENTACIÓ:
22 d'octubre: III Caminada d'Orientació infantil.
3 de desembre: 15a Caminada d'Orientació

28è CICLE DE PROJECCIONS:

22

solució sudokus 186
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