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editorial

Fa pocs dies ens deixava el Josep Maria Cases “Xuxe”, víctima
d’una llarga malaltia. Soci del Centre pràcticament des dels seus
inicis, va entrar a formar part de la junta l’estiu de 1984 i va estarhi un temps com a vocal d’escalada.
L’escalada era part principal en la seva vida, i podríem dir que va
ser un dels impulsors de la pràctica d’aquest esport a la comarca.
La seva llarga trajectòria en aquest món, truncada fa uns anys per
la malaltia, el va convertir en un referent pels joves escaladors que
començaven.
Fruit d’aquesta extensa activitat va publicar en un llibre un recull
exhaustiu de les principals vies d’escalada del Solsonès, la majoria
de les quals obertes per ell.
En més d’una ocasió, va acceptar la invitació del Centre per
participar en el Cicle de Projeccions i mostrar al públic algunes de
les imatges del que era la seva passió, l’escalada.
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Serveixin aquestes línies per retre-li un petit però sentit homenatge.

assemblea ordinària de socis

Celebrada a la Sala de l’Ajuntament de Solsona, el dissabte dia 31 de
gener de 2015, a les 9 del vespre, amb l’assistència de 33 socis. S’obre
la sessió amb el següent ordre del dia:
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1. Lectura i aprovació o esmenes de l’acta de l’assemblea anterior.
El President fa esment que l’acta de l’última assemblea s’ha enviat per
correu electrònic a tots els socis, donant per suposat que tothom se l’ha
llegida, i si no hi ha cap esmena per part de ningú dels assistents, es
passarà a la seva aprovació. És aprovada per unanimitat.
2. Resum d’activitats. Realitzades i previstes.
REALITZADES
- Caminades Matinals: Abril 13 - Antic Solsonès: Vallferosa i el cementiri
dels Nens Xics. Maig 25 - 21a Caminada Popular de Solsona (13 i 25 km).
Octubre 12 - GR170 Torà-Palouet (Vall del Riu Llobregós). Novembre
9 - GR170 Palouet-Biosca (Vall del Riu Llobregós). Novembre 16 - Ruta
circular per Besalú–Castell de Beuda–Besalú.
- Abat Oliba: Maig 2/3/4 - Coll d’Ares-Prats de Molló-Arles (43’6km.). Maig
31/1 – Arles-Vallmanya -Vallestàvia (29’2 km). Juny 28/29 - VallestàviaTaurinyà-Cornellà de Conflent (30’2 km). Juliol 5/6 - Cornellà de ConflentSant Martí del Canigó (11’8 km). Juliol 5 - Vernet-Sant Martí del Canigó.
Per completar es va acabar pujant al cim del Canigó per Cortalets (2.786
m.), el 6 de juliol.
- Muntanya: Desembre 26 - Pujada del Pessebre al Pedró del Quatre
Batlles.Juliol 19/20- Pic d'Escobes (2.781 m.). Agost 31 i setembre 1/2/3,
una travessa fent la Volta al Balaitús.
- Esquí de Muntanya (2 traces): Gener 12 - Puyvalador-Pla Bernat
(Capcir) 2.436 m. Gener 25/26 - Travessa Vallter-Mentet-Vallter (RipollèsConflent). Febrer 9 - Pic de Montmalús (Andorra) 2.864. Febrer 22/23
- Tuca de Pomero (Artiga de Lin Val d’Aran) 2.699m. Març 8/9 - Montsent
de Pallars (Vall Fosca) 2.883 m. Abril 5/6 - Volta al Midi d'Ossau (Hautes
Pyrenees). Abril 26/27 - Monteixo (Pallars Sobirà) 2.905 m. Maig 17/18
- Marboré (Collado Gordo-Vall d'Ordesa) 3.248 m. Juny 28 - Dinar Final
Temporada als Rasos de Peguera.
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- Raquetes de Neu: Febrer 8/9 - Cap de setmana a la neu (Cerdanya
Nord/Coll de la Llosa). Febrer 15 - Sortida nocturna al Port del Comte
amb el Grup de Natura del CEL per a veure petjades d'animals a la neu.
- Vies Ferrades: Juliol 13 - Ferrada Sant Vicenç d'Enclar (Andorra). Juliol
27 - Ferrada Cágate Lorito (Sant Llorenç Mongai - La Noguera).
- Rocòdrom : El President explica que s’ha signat un nou conveni amb
l'Ajuntament de Solsona sobre l’ús del rocòdrom Municipal de Solsona.
Aquest consisteix en una clàusula en què el soci haurà de tenir un
mínim d’un any de permanència a l’entitat per poder tenir accés lliure al
rocòdrom. S’ha signat per iniciativa del Centre, ja que l’objectiu ha estat
sempre donar facilitats als socis per al seu ús, però el que ha passat,
és que ha derivat en un allau de socis i moviments per poder utilitzar el
rocòdrom. Això comporta molt moviment i pensem no és prioritari per
al CES.
- Projeccions: Per donar un significat especial al 25è aniversari es van
promoure unes projeccions especials:
Novembre 8 - Una vida, a càrrec de Núria Picas. Novembre 15 - 40
aniversari de l’expedició catalana a l’Annapurna, a càrrec de Jordi Pons.
Novembre 22 - La fotografia de muntanya, a càrrec de Jaume Altadill.
Novembre 29 - Aventura vertical, a càrrec d’Armand Ballart.
* Durant aquestes Projeccions va haver-hi una Exposició dels Cartells de
les 25 edicions del Cicle de Projeccions, al vestíbul del Teatre Comarcal
de Solsona
Juny 22 - Projeccions Festival de Torelló 2013.
- Valhalla (Premi FEEC a la millor fotografia). - High and Hallowed:
Everest (Premi BBVA i Flor de Neu de Plata al millor film de MUNTANYA).
- Equip de Curses i Marxes: Les curses de l’equip temporada 2014:- 3a
Cursa ARCS 2013 - Sant Vicenç de Castellet. - 4a Cursa ARCS 2013 Súria. - 5a Cursa ARCS 2013 – Callús. - Campionat del Món de Raquetes
de Neu a Rättvik (Suècia). - Campionat d’Europa de raquetes de neu a
Isil. - Campionat de Catalunya de raquetes de neu. - Marató Salvatge de
les Guilleries. - Marxa dels Castells. - 27a Marxa de Resistència Romànica,
prova puntuable per la Copa Catalana de Marxes de Resistència. - XVIa
Berga – Rasos – Berga 2014 (BRB). - Copa Catalana de Caminades
de Resistència. - III Bascaran Trail Run. - II CADÍ Trail. - Entrenament
d’agost. - Trail Comtes d’Erill (Circuit Korre Pirineus) - III Metropolitan
Barcelona Midnight Trail. - 4a Cursa de la Diada la Transenyera - Els
Emboscats, primera prova del Campionat Maqui 2014. - Circuit de
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l’Obaga. - Castelltallat, segona cursa del Campionat Maqui. - L’Espunyola,
tercera cursa de muntanya del Campionat Maqui - 30a edició de la Marxa
de resistència Berga-Santpedor.
- Col·laboració amb la cursa del Sol del Solsonès
Es fa esment que la sòcia Mavi Gil ha estat 3ª al campionat del Món de
Raquetes, 2ª al campionat d’Europa i 1ª de Catalunya en la modalitat de
Raquetes de Neu.
- GR-7: Som responsables del tram del GR7 del Miracle fins a Sant Llorenç
i també de la variant d’Olius. Hem plantat 2 pals una mica més enllà
d’Aigües Vives, perquè el camí quedi més clar. També s’han desbrossat
els llocs conflictius.
- Varis : Els actes del 40è ANIVERSARI, es van concentrar en un cap de
setmana. Setembre 13 – Audiovisual-Xerrada "Alpinisme, una filosofia de
vida" a càrrec de l'Araceli Segarra, amb el patrocini de Qbit. Setembre 14
– Caminada Orientació i dinar que es va acabar amb els músics Ameba,
una bona ballaruca i la pluja.
Altres:
Octubre 25/26 – 12a Caminada d'Orientació. Juliol 13 - Sortida matinal
a Busa i Bigjump a l'Aiguadora, amb el GNS. Agost 31 i dins els actes de
la Festa Major, la Caminada Popular del Vinyet.
Participació en el Patronat de Turisme.
PREVISTES
Les activitats previstes que ja tenen data són:
- Esquí de Muntanya (programa 2 Traces): Desembre 21 - Allà on hi hagi
neu Pic del Montmalús (2.864 m.). Gener 11 - Pic de Pedrons (2715 m.)
Arieja. Gener 24/25 - Pic del Rosari (2617 m.) Vall d'Aran. Febrer 8 - Pic
d'Anrodat (2729 m.) Vall d'Incles. Andorra. Febrer 22 - Pic de Lo Covil
(2576 m.) i La Màniga (2516 m.) Vall Ferrera. Pallars Sobirà. Març 8 Pic de l'Infern, per Núria (2865 m.) Ripollès. Març 22 - Serra de Canras
(2486 m.) Arieja. Abril 11/12 – Pic de Xemeneies, per la Vall de Cabanes
(2828 m.) Pallars Sobirà. Abril 25/26 – Pic de Ger, des de Gourette (2613
m.) Bearn. Maig 9/10 – Pic del Pla de l'Estany, travessa des d'Arcalís
Andorra. Maig 16/17 – Pic de Tapou i Millieu (3151 m.) Vall d'Ossué. Maig
30/31 – Mir i Sayó (3181 m.) Vall de Benasc – Ribagorça.
- Muntanya: Febrer 28/març 1 Cap de setmana a la neu a Andorra.
Sortida amb raquetes. Març 7 Sortida nocturna amb el Grup de Natura
del Solsonès (Petjades a la neu). De l’1 al 7 de setembre TRAVESSA
(Lloc per definir). Juliol - Bigjump amb el Grup de Natura.

3. Estat de comptes. Quota de socis.
La tresorera presenta les entrades i sortides de les diferents partides i
informa que hi ha hagut un superàvit de 261,29. L’assemblea fa notar que
hi ha una xifra que no correspon i sembla que es un error de transcripció
Ingressos: 14.073,50 Despeses: 13.812,21 Superàvit 261,29
Aquest any l’IPC és -0,7. Per això es proposa no apujar la quota dels
socis. Proposta acceptada per l’assemblea: la quota quedarà a 11,65 €.
També s’informa que aquest any les entitats estan obligades a fer l’impost
de societats, cosa que obligarà a portar una comptabilitat diferent. La
FEEC està mirant com pot ajudar les entitats per resoldre-ho.
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- Caminades: Maig 24 - 22a Caminada Popular de Solsona. Març: GR170
Mas la Condal – Cementiri dels Nens Xics – Vallferosa – Sant Serni (12
km) i Sant Serni – Llanera- Ardèvol – (11’5 km). Abril: Cap de setmana:
Sierra de Guara – Alquezar. Maig: GR170 Ardèvol – Claret – Fontanet –
Torà (14 km). A la tardor: Inici ruta GR-2 de La Jonquera a Aiguafreda
El GR2 són 10 etapes i passa per la serra de les Alberes, la zona volcànica
de la Garrotxa, la vall d’en Bas, la Fageda d’en Jordà, els cingles de
Tavertet i acaba al Parc Natural del Montseny. Potser que es faci en
menys de 10 etapes ja que hi haurà alguns caps de semana.
- GR-7:
Desbrossar, pintar, i es detallaran els punts d'arribada i sortida de Solsona,
ja que la gent ens comenta que no saben on han d’anar.
- Equip de Curses i Marxes:
24 i 25 d'octubre: Cursa “Passos de Gegants” (Cardona-Solsona). El soci
Marcel Espinal explica que la Fundació Fènix els va incitar a organitzar
una cursa de muntanya i aquesta es va concretar en Castell de Cardona a
Castell d’Olius Solsona. Es decideix entrar dins el calendari de circuits de
la FEEC i aquest any passarà els controls d’observació per, de cara l’any
vinent, ja formar part del calendari oficial. Faran falta molts voluntaris.
- Altres:
Els dies 25-26 d’abril se celebrarà a Canalda un Simposi de Conglomerats
i Geoturisme del Solsonès. Al CES se’ns ha demanat de formar part del
Comitè d’honor. Es faran un seguit de xerrades curtes i caminades
També tornem a tenir la invitació per formar part del circuit de les
pel·lícules del cinema de muntanya de Torelló.

4. Renovació de Junta.
El President Antoni Carralero i la vocal Mavi Gil deixen la junta. En aquest
cas el vice-president Jordi Albets agafarà la presidència. Entraran a
formar part de la junta en Jordi Soldevila, Joan Castella, Enric Balletbó i
la Sílvia Leal com a responsable de Curses i Marxes.
La primera acció dins de la Junta serà la distribució interna de càrrecs i
a continuació perfilar les feines de cadascú.

8

5. Torn obert de paraula
Informa l’Alba Santaeulària que la sortida de raquetes ha canviat de
dates: passa al 28 de febrer i 1 de març. Serà a Andorra.
El Pere Serral demana si el CES podria fer aportacions econòmiques per
equipacions al Solsonès, d’escalada, ja que la comarca atrau molta gent
d’aquest món. Es mirarà si la FEEC té alguna subvenció per aquest tema
i es demana si podrien fer una mica de pla per saber de què cal disposar.
Per últim demanen a l’Antoni Carralero si pot fer un balanç dels anys de
presidència. Diu que han sigut uns anys d’una experiència magnífica on
ha pogut aprendre molt i on també ha madurat. Ara tanca una porta i
n’obre un altra. Desitja el millor pel CES i diu que ens anirem veien
Un cop acabat el torn obert de paraula es passa un petit audiovisual amb
el resum en imatges de totes les activitats fetes.
I sense cap més assumpte a tractar i tot fent un brindis amb l’últim cava
que queda de la Caminada es clou la sessió a les 10 del vespre.
En reunió del dia 6 de febrer la junta queda de la següent manera:
President:		
Sots-President:
Secretari:		
Tresorer.		

JORDI ALBETS COLILLES
JESÚS GUITART JOU
MARIA TERESA CAMPS COLOMÉS
ROSA M. CAMPS COLOMÉS

Vocal curses i marxes/Passos de gegant: SÍLVIA LEAL/JORDI ALBETS
Vocal GR: JORDI SOLDEVILA, ENRIC BALLETBÒ
Vocal relacions GNS: ALBA SANTAEULÀRIA
Vocal Escalada / Rocòdrom: XAVI ALSINA
Vocal relacions amb el Patronat de Turisme i Agenda 21: CARME
CASTELLS

Responsables
Xarxes socials i web: ENRIC BALLETBÒ / JORDI SOLDEVILA
Comunicació: ENRIC BALLETBÒ / JORDI SOLDEVILA
Fotografia: DAVID GUITART. Via Dropbox
Butlletí Corriol: trimestral. CARLES CAMPS
Caminades: ---> Popular, Vinyet i Orientació: JORDI ALBETS / CARME
CASTELLS
Ferrades: JESUS GUITART / JOAN CASTELLA
Matinals : CARME CASTELLS / ALBA SANTAEULÀRIA
Sortides temàtiques: CARME CASTELLS / ALBA SANTAEULÀRIA
Raquetes: ALBA SANTAEULÀRIA
Muntanya ---> muntanya el juliol, travessa el setembre i pessebre el
desembre: LA JUNTA
Esqui de muntanya: 2 Traces.
Projeccions i xerrades ---> Cicle del novembre i pel·lícules de Torelló:
JORDI SOLDEVILA, JORDI ALBETS, CARLES CAMPS, ENRIC BALLETBÒ I
JOAN CASTELLA
Projecte petit recorregut pel sud del Solsonès: CARME CASTELLS, ROSA
CAMPS.
Atenció al soci, horari (divendres de 8 a 9): CARLES CAMPS / TERESA
CAMPS
Reunions de vegueria: CARLES CAMPS, TERESA CAMPS

n Juntament amb el tríptic de la Caminada Populat rebreu el calendari
de les Caminades Populars 2014 (Bages. Berguedà, Lluçanès, Solsonès
i Cerdanya).
n El dia 24 de maig convocarem un concurs fotogràfic, via Instagram,
dins dels actes de la Caminada Popular de Solsona.
n El cap de setmana del 25 i 26 d'abril es fa a Canalda el Simposi de
conglomerats i geoturisme del Solsonès. Més informació a:
kanavita.blogspot.com
avencmontserratubach.blogspot.com
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notes ces

activitats previstes
ESQUÍ DE MUNTANYA:
11 i 12 d'abril: Pic de Xemeneies per la Vall de Cabanes (2828 m.)
Pallars Sobirà
25 i 26 d'abril: Pic de Ger des de Gourette (2613 m.) Bearn
9 i 10 de maig: Pic del Pla de l'Estany travessa des de Arcalís
		
(2951 m.) Andorra
16 i 17 de maigde: Pic de Tapou (3151 m.) i Millieu (3131 m.) per la
		
Vall d'Ossau - Bigorre
30 i 31 de maig: Mir (3181 m.) i Sayó (3211 m.) Vall de Benasc - Ribagorça
MATINALS:
maig 24 - 22a Caminada Popular de Solsona (16 i 23 km).
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abril 18 i 19: Cap de setmana a la Sierra de
Guara – Alquezar.Situada a la província d’Osca,

va ser declarat Parc Natural el 1990, és conegut per
a la pràctica de barranquisme i escalada. Nosaltres us
proposem conèixer alguns dels llocs més interessants
com ara: el parc cultural d’art rupestre del riu Vero
(patrimoni de la Humanitat per l’Unesco). Degustar
uns vins d’un celler D.O. Somontano. Conèixer un lloc de llegenda com és
el poble d’Alquézar, el seu castell i la col·legiata, i fer una ruta circular que
ens porta per les passarel·les del Vero, conèixer els seus barrancs, els ponts
medievals, les rutes històriques i l’aprofitament del riu.
L’estada serà a l’escola de muntanya d’Alquezar, (la
mitja pensió surt per 34 euros). No anirem en autocar.
Si hi esteu interessats apunteu-vos-hi, per poder fer la
reserva al següent correu electrònic: carme.castells@
hotmail.com. Les places són limitades a 20 persones.

GR170
Situada a la Catalunya central, constitueix un "microcosmos" unitari delimitat
per un curs fluvial, però que actualment es troba en l’òrbita de quatre
comarques diferents: L’Anoia, el Solsonès, la Segarra i la Noguera. Territori
singular amb notables valors naturals i paisatgístics de gran bellesa i amb
restes de poblament que daten de l'època prehistòrica, aquesta zona va ser
ocupada pels musulmans al segle VIII i conquerida definitivament pels cristians
al segle XI. Fou en aquest moment quan els comtes d’Urgell consolidaren
l’anomenada “línia defensiva del Llobregós”, definida pels seus castells de
frontera, els perfils dels quals encara són avui ben visibles des de la vall.

maig 10: Sant Serni – Llanera- Ardèvol (11’5 km)
maig 31: Ardèvol – Claret – Fontanet – Torà (14 km)

PROJECCIONS:
juny 13 - Projeccions Festival de Torelló 2014. A les 20,30 de la
tarda al Teatre Comarcal:
MISSION ANTARCTIC Guido Perrini. Suïssa. 2013. 39'
Premi GrandValira a la millor pel·lícula d'Esports de Muntanya 2014
Xavier de la Rue, el millor snowboarder del món, vol
viure una aventura completa a la fi del món. Mitjançant
unes imatges espectaculars, la pel·lícula ens explica una
història de navegació, muntanyisme, snowboard, natura
salvatge i descobertes inesperades als
vertiginosos pendissos nevats de les
muntanyes que moren a l'oceà Antàrtic.
GUIDES & CIE Gilles Chappaz. França. 2014. 72'
Premi FEEC a la Millor Fotografia 2014
Creada el 1821, la Companyia de Guies de Chamonix
és la primera i més antiga del món. La seva històrica
organització se sustenta en dos pilars: la distribució
de les tasques i un fons de suport als guies que
han patit accidents a muntanya. Però, qui són
aquestes dones i homes que han triat fer de la
passió per les muntanyes el seu ofici? Mitjançant
impactants imatges d'escalades al massís del Mont Blanc, el
documental és un retrat d'aquest extraordinari grup de professionals.
http://www.torellomountainfilm.cat/reproductor/index.php?pelicula=231&edicio=2014
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http://www.torellomountainfilm.cat/reproductor/index.php?pelicula=205&edicio=2014

equip de curses i marxes
Bon trimestre per l’equip de curses de marxes del Centre Excursionista
del Solsonès. Aquí us deixem alguns exemples de les moltes curses que
els nostres atletes han realitzat. Cal destacar la gran evolució i millora
de tot l’equip així com també el compromís cap a l’equip de tots els
components.
A partir del 2015 els responsables de l’equip seran en Jordi Albets i la
Sílvia Leal.
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Sílvia Leal la més ràpida a Súria en la quarta prova Circuit ARCS
El diumenge 25 Súria fou la seu de la quarta prova Circuit ARCS. El
recorregut de 12 quilòmetres i de +1000m de desnivell positiu, va fer
que fos sens dubte la més exigent de la temporada i consolidant-se com
de les més dures de la Catalunya Central. A les 10h del matí es va donar
el tret de sortida amb una molt bona participació. Un total de més de 200
atletes foren els valents.
En femines la nostre atleta Sílvia Leal de l’Equip de CURSES i MARXES
del CENTRE EXCURSIONISTA del SOLSONÈS va ser la dominadora de
bon començament i en tot moment de la cursa, essent ja la primera
de la crono en creuar la meta volant i conservant aquesta posició fins
al final, arribant com a gran guanyadora. Va entrar a meta amb un
temps d'1:30:54, amb una gran avantatge respecte la segona, l’atleta
Mercedes Arcos del U.E.C. ANOIA amb un temps 1:33:42. Marta Comas
de FARMACIA RIU fou la tercera en completar el podi amb un temps
d'1:37:49.
Xevi Vidal, del U.E VIC/C.A.VIC amb 1:17:27, va guanyar en categoria
masculina mentre que Xavi Prims, va arribavar com a segon de la
general, amb 1:18:05. Wifred Lladó va completar el podi amb 1:18:27.
Efren Llobet i Jordi Borés a la Cursa de Muntanya de Sant Vicenç de
Castellet
El diumenge 11 de gener a les 10 del matí va tenir lloc la tercera de
les cinc proves del circuit ARCS a Sant Vicenç de Castellet, el centre
neuràlgic de la cursa fou el pavelló d'esports. On es van acollir més de 250
participants. Al final, van ser 208 homes i 43 dones, els que van completar

els 15,5 quilòmetres del
recorregut amb 860
metres de desnivell
positiu. Els corredors
van poder gaudir de
corriols i camins, passant
per llocs emblemàtics
de la zona, com ara
Vallhonesta, Puigsoler o
La Serra, acompanyats
de Montserrat.
Entre els participants dos atletes de l’Equip de CURSES i MARXES del
CENTRE EXCURSIONISTA del SOLSONÈS: Efren Llobet i Jordi Borés.
D’altra banda tenim previst el proper 12 d’abril fer una sortida/
entrenament on predominarà la tècnica anomenada caco ( caminar,
córrer). La distància serà de 60 kilòmetres i sortirem des de Pinós fins a
Coll de Port, GR de sud a nord del Solsonès. La sortida està oberta a tot
aquell que tingui ganes de passar una matinal esportiva.

Cal
destacar
també
la
temporada de raquetes de
neu, on la integrant de l’equip
Sílvia Leal, finalment ha assolit
la segona posició al campionat
de Catalunya i el campionat
del món per equips que es va
celebrar al Quebec, Canadà
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L’equip de curses i marxes està
preparant el calendari de proves,
però tenim previst participar
en diferents proves de la copa
catalana de curses de muntanya
així com de verticals.

animal
L’aligot vesper ( Pernis apivorus )
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És una au de la família dels rapinyaires, força comuna a la part nord del
país. Al Solsonès , fins fa molt pocs anys, no l’havia citada ningú, però,
sembla que en els darrers anys ja ha començat a criar a la part alta de
la comarca.
És un rapinyaire de l’ordre dels falcons. Fa uns 55 cm. d’alçària, i
d’envergadura, és a dir, d’ala a ala, de 135 a 150 cm. És marronós per
sobre i per sota blanc amb llistes semblants a les del falcó.
Sol construir el niu aprofitant nius d’altres espècies, sobretot còrvids,
en arbres grans i a gran alçària. La posta la fa durant maig-juny. Només
fa dos ous que la parella covarà indistintament un membre o l’ altre.
També tots dos alimenten els petits durant gairebé cinquanta dies fins
que volen.
L’alimentació és molt variada. Prefereixen les vespes a les abelles.
Per això, disposa d’unes escates protectores al voltant del bec i dels
ulls que el protegeixen de les picades. De totes maneres, observacions
molt detallades han demostrat que no els afecta gaire. A part de les
vespes i abelles, també s’incorporen a la seva dieta tota mena d’insectes,
erugues, cucs, amfibis i rèptils.

RASPINELL
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L’aligot vesper és un rapinyaire estival. Això vol dir que només el
tenim a l’època de bonança de les temperatures, des d’abril fins a
finals d’agost, que coincideix amb la màxima activitat dels insectes. Les
migracions solen ser molt espectaculars, van amb grups molt nombrosos
de centenars d’individus. El sistema d’orientació que fan servir per arribar
a les nostres terres des de l’Àfrica Occidental és el del camp magnètic
de la terra. Sembla que dins el cervell hi porten incorporat un sensor a
mode de brúixola que els orienta sigui quina sigui la meteorologia que es
puguin trobar durant el viatge.
Quan l’observem volant, és molt fàcil confondre’l amb el nostre aligot
i només ornitòlegs molt experimentats el poden diferenciar de lluny. De
totes maneres si veiem grans concentracions de rapinyaires que semblin
aligots durant els mesos d’abril-maig o setembre-octubre, podrem
afirmar que gairebé segur que es tracta del nostre protagonista.
Finalment cal destacar que una altra vegada ens trobem amb una
espècie en clara expansió i que en pocs anys ha anat ocupant territoris
molt més al sud de la seva àrea normal, fins arribar a la nostra comarca.
Per tant benvinguda !!! I que sigui per molts anys.

espeleologia

16

Ruta espeleològica per la ventolada
La Ventolada és el cim més alt, amb 1.301m d’alçada, de la serra de
Capdevila. Aquesta serra està situada entre la collada de l’Hostal del Vent i
la masia de Capdevila amb la seva petita mola de 1.184m.
Per la vessant nord de la serra, trobarem el Clot de Vilamala amb un desnivell
aproximat de 500m i per la vessant sud, el torrent de Torrentaller amb un
desnivell màxim d’uns 400m.
Aquesta ruta permet una gran visió d’aquesta regió amb les seves fondalades
a cada banda de la serra. Només hi ha un camí forestal que travessa de
l’Hostal del Vent fins a la masia de Capdevila, única masia en tota la serra.
Començarem la ruta a la collada de l’Hostal del Vent, carretera LC-4241
de Solsona a Sant Llorenç, km 17,3, seguint el camí forestal que baixa en
direcció est.
Travessarem la tanca de les vaques i seguirem baixant suaument, fins a sota
d’un revolt, amb pendent, que ens portarà a la collada de la canal del Prior.
Famosa canal en forma d´embut i situada a l´esquerra del coll, ja que té un
dels millors accessos al Clot de Vilamala.
Seguirem pel camí pujant uns 100 metres més, i per l´esquerra, veurem
un camí obert per desembrossar. Pujarem pel bosc seguint les marques de
pintura vermella; el camí baixa per l’altra vessant.
Arribarem a sota “la balma Roja”. Ampla i enlairada balma que és visible
des de molt lluny, destacant el seu color roig enmig de la gran tàpia de
conglomerat. Continuarem per un corriol que anirà baixant suaument per
dintre el bosc.
Baixarem fent unes ziga-zagues i més endavant deixarem la vessant
dreta del canal del Prior per ficar-nos al gran barranc de Vilamala amb
unes magnífiques panoràmiques. En arribar a la segona corba a l’esquerra,
deixarem el sender que baixa al Clot de Vilamala i anirem per la dreta tot
planejant enmig de l’espessa obaga. El corriol no està fressat, és una mica
emboscat.
Uns metres més endavant, per la dreta, trobarem un altre corriol embrossat,
que pujarà a “la balma de la Ventolana”, sota del cingle, que coincideix amb
la capçalera d’un torrent.
Es tracta d’una balma d´una alçada variable entre 0,5 i 1m, d´una amplada
màxima d´uns 25m, amb una profunditat màxima de 10 m a cada banda. El
terra és ple de “xerri”, o sigui d´excrements de bestiar oví, tant sec que al
passar-hi s´aixeca una pols quasi irrespirable.
Continuarem el corriol que havíem seguit fins aquí, per l´obaga en direcció

Salvador Codina Gilibets
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est, alternant bosc sec amb zones humides plenes d’esbarzers, troncs de
pi tombats que barren el pas, amb clarianes, en les capçaleres de petits
torrent, on haurem d’anar amb molta precaució de no relliscar.
Tindrem una extraordinària panoràmica de tot el Clot de Vilamala i, a sobre,
el pla del tossal del Sòbol amb el Santuari de Lord de fons.
Travessem una gran canal i, a sobre mateix, trobarem “l’Espluga gelada”. Es
tracta d’una petita balma d’uns 12m d’amplada x 3m d’alçada amb uns 6m
de fondària màxima. A la banda de ponent hi ha una petita font i a la banda
d’orient s’ha format un terra d’arena i calç que aprofiten els isards per ferhi estada. Des d’aquí podrem arribar a veure el campanar de l’església del
Santuari de Lord.
Continuarem pel corriol en lleugera pujada. Trobarem, a la dreta, una petita
balma, però realment és un gran bloc de conglomerat que s’ha desenganxat
de la paret, i que en un moment o altre acabarà caient al Clot de Vilamala.
Més endavant el corriol es converteix en una pista de desforestar; la seguirem
en la mateixa direcció. Trobarem una cruïlla de camins, continuarem endavant
per l’esquerra en baixada. Més endavant el camí planeja i deixarem un
altre camí per la dreta. Ara poc a poc guanyarem alçada seguint la mateixa
direcció. Abans que el camí comenci a baixar, per la dreta i sota un petit
cingle, veurem “la Balma del Roc de Capdevila”.
Consta de dues parts diferenciades. A la vessant occidental hi ha dos grans
blocs separats caiguts del sostre i al cap de 5m és impenetrable.
La part oriental entra uns 5m i té un petit racó més alt del terra on hi cabria
una persona recollida. Antigament era una balma molt emboscada perquè
estava tapada d’eura i esbarzers.
Baixarem pel camí i més endavant donarem la volta canviant de direcció,
cap al sud, i pujarem fins a la casa de Capdevila de Sant, actualment molt
abandonada.
Gran masia del segle XIV amb una capella romànica al seu terme, uns
200m al sud-est, visible
des de la casa, dedicada
a sant Pere. És una de les
capelles més petites de la
comarca.
Tornarem a l’Hostal del
Vent pel camí forestal
sense cap problema, amb
una hora aproximadament.
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escalada

córrer món
Capítol LXXXIV: Bèlgica (II)
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Tot i la variabilitat del clima belga, el dia presenta bon aspecte: no plou
i pràcticament no fa vent. Sortim cap a Bruges. L’autopista, gratuïta,
com totes a Bèlgica, va una mica plena; és dissabte. Els 96 quilòmetres
que ens separen del destí
ens permeten admirar el
paisatge en tota la seva
plenitud:
grans
planes
verdes,
clapejades
de
boscos frondosíssims, amb
camps de blat d’un moro
de l’alçada d’una persona,
i un munt de vaques que
pasturen
plàcidament.
Ja
a
Bruges,
anem
directament al Markt, el
centre històric. Just sortir
de l’aparcament, la ciutat
se’ns mostra amb tota
la seva magnificència i
espectacularitat; no en va és
Patrimoni de la Humanitat
i un dels nuclis medievals
més ben conservats i visitats
d’Europa. Situada a l’estuari
del riu Zwin, ha estat des dels seus orígens, al s. IX, una ciutat pròspera
i rica, i això es nota en els seus edificis –palaus i esglésies-, solcats
per nombrosos canals. Enmig del brogit constant dels visitants, fem
una primera parada en una xocolateria: la veritat és que la compra
esdevé força complicada: hi ha tanta varietat de sabors, colors, formes
i presentacions, que costa escollir. I encara és fa més difícil saber quina
ens agrada més. Per tant, una bona recomanació és anar tastant!
Tot degustant, arribem a Grote Markt, la plaça major, el cor de
Bruges; una gran plaça rectangular, envoltada per magnífics edificis,
símbol de l’esplendor de la ciutat, alguns dels quals val la pena visitar:
Halle –l’antic mercat-, presidit per una imponent torre de 84 metres
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d’alçada, la mansió de Craenenburg, seu del Museu de les Bruixes,
amb una gran balconada a la plaça. Sortint pel costat de l’edifici de
Correus, arribem a la plaça Burg, petita, però igualment envoltada
d’edificis emblemàtics: l’antic ajuntament, l’antic palau de justícia,

amb una curiosa església de dues plantes –romànica i gòtica-, i el
palau del corregidor. Ben a prop, damunt d’un dels canals, hi ha el
“punt més fotografiat de Bruges; el lloc és bonic, però nosaltres
no ens acabem de posar d’acord el per què ni el punt exacte, objecte
de tants objectius (perdoneu... ). Just a tocar hi ha una plaça amb una
columnata d’estil neoclàssic, que en cobreix bona part, que, francament,
desentona una mica amb l’entorn; és el Vismarkt, l’antic mercat
del peix, actualment una mena de mercat d’art al carrer. Som en ple
rovell de l’ou turístic, i podem trobar una bona oferta de restaurant
que reuneixen les dues B: Bonics i Bons... i xocolateries, és clar!!
Cap a la banda nord de Grote Markt, hi ha el Teatre Municipal,
i una zona amb boutiques força exclusives; des d’aquí, anem
eixamplant el radi del nostre tour brugenc, arribem a la Catedral de
St. Salvador, gòtica, imponent per fora, però gens destacable per
dins, a part que una bona part de la nau central, del creuer a l’absis,
està emparedada!. Seguint la ruta, arribem a l’església de Santa
Maria, també gòtica imponent a l’exterior, però en obres i força
gris per dintre; malgrat tot, hi ha un element que la fa singular, en
una petita dependència, de pagament, es pot admirar una escultura

de Michelangelo: La Verge i el Nen. Ens perdem per carrerons
i jardins, per la zona que ja voreja la muralla; és ple d’edificis
preciosos, de ponts amb encant, de canals i de raconets d’una gran
bellesa. Tot plegat fa que passejar per Bruges sigui un autèntic
plaer, que cal gaudir amb calma, malgrat la riuada humana.
Una altra opció per admirar la ciutat còmodament és recórrer els canals;
ho podem fer passejant pels carrerons laterals, o en una barqueta,
a mig camí entre góndola i vaporetto. És una bona manera de poder
admirar un munt d’edificis notables, que ens parlen de la història d’una
ciutat rica i pròspera, que va veure néixer i prosperar un estil artístic
que va escampar-se per Europa: l’estil flamenc, que s’inicià com a escola
pictòrica, però que també esdevingué un important corrent arquitectònic,
durant els segles XV i XVI. El Groeninge Museum –Museu Municipal de
Bruges- recull una extensa i excel·lent col·lecció de pintura flamenca de
totes les èpoques, des de El Bosco a Van Eyk, a Gérard David o a Rubens.
Com a fet curiós, però no inusual a la zona, Bruges va néixer com a port de
mar, i així fou durant centúries; després, però, la ciutat va créixer guanyant
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terreny al mar i es va desplaçar cap a l’interior, seguint el curs del riu Zwin.
Passejar pels seus carrerons i places és fer un viatge al passat, un passat
de contes i fantasia. Per nosaltres, però, s’ha acabat l’estada a l’antiga
capital del comtat de Flandes, i toca refer el camí fins a Brusel·les. Demà,
diumenge, farem capital; ens dedicarem de ple a la capital belga, la ciutat
de la Unió Europea per excel·lència, de la Grande Place i del Manneken-Pis
CRO MANYÓ

opinió

SALVADOR PUIG ANTICH
En aquest mes de març s’han complert 41 anys de la mort de Puig
Antich. Tot un grup del règim Franquista s’havia posat al cap la
intenció d’executar aquell noi, i es van sortir amb la seva, el van
condemnar a la mort i van aplicar la pena capital sense gens ni
mica de pietat amb duresa extrema. Podem dir sense embuts que
allò va ser un assassinat. No van deixar fer les proves balístiques,
ni la infografia, ni altres que es volien presentar. S’hauria demostrat
que no va pas ser l’arma del Salvador la que va matar el policia.
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En el Consell de Ministres en el qual es va aprovar aplicar la pena
de mort, hi van intervenir alguns personatges que encara se
la campen. Ningú no els ha jutjat, ni ningú no els ha demanat
responsabilitats, ni parlar sobre el fet. En aquell cas i d’altres de
semblants, al govern espanyol i a algun partit rellevant els fa una
mandra terrible remoure aquests casos, revisar-ho i actuar. I tant
que convindria.
Confio que algun dia es farà la feina ben feta i s’aconseguirà justícia.
De moment, en el cas que recordo avui, jo, particularment, dedico
un pensament ple de sentiment a la memòria de Salvador Puig
Antich.
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
Homenatge a Joan Veny
L’eminent filòleg mallorquí Joan Veny ha estat actualitat aquestes
últimes setmanes com a receptor del 47è Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural, amb el qual se li reconeix
el seu compromís amb la llengua de tot el domini lingüístic català.
https://www.omnium.cat/premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes
La seva trajectòria professional destaca en el camp de la
dialectologia, l’etimologia i la geolingüística, i s’ha equiparat a la
figura de mossèn Antoni Maria Alcover. Les publicacions de Veny
són un referent per als estudiosos de la variació dialectal del català
com també ho és el projecte que impulsa per dur a terme l’Atles
Lingüístic del Domini Català (actualment hi ha sis volums editats).

http://www.icc.cat
Mapes escolars i divulgació > Diccionaris > Atles lingüístic
Publicacions > Llibres > Revista Catalana de Geografia
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès

23

Els detalls d’aquest Atles lingüístic són recollits en el web de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), entitat que també
s’ha sumat al reconeixement de la labor de Joan Veny publicant
a la Revista Catalana de Geografia (febrer 2015) un article sobre
formes i variants dialectals en toponímia catalana. Tot aquest
material es pot consultar en línia seguint els enllaços següents:

cuina
Risotto de bolets
Ingredients:
-400g arròs bomba
-300g bolets variats
-1 ceba
-1 gra d'all
-150g formatge parmesà
-1,6 l brou de verdures
-1 cullerada de mantega
-sal, oli, pebre.
Elaboració:
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Poseu en una cassola la ceba tallada ben petita amb una cullerada de
mantega. Feu-la primer a foc ben fort i tot seguit baixeu el foc i seguim
a foc lent uns 30 m.
En una paella coeu els bolets tallats a trossos amb una mica d'all picat i
amb poc oli, primer a foc ben fort i després a foc lent, abans de retirarlos afegiu la sal i el pebre.
Un cop estigui la ceba ben daurada, afegiu-hi els bolets i barregeu-ho
molt be (si pot afegir una mica de tomàquet fregit), ho deixeu fregir
10m, augmenten una mica el foc. Tot seguit tireu-hi l'arròs, aneu-ho
barrejant durant uns 5m.
Un cop s'enganxin els grans d'arròs a la cassola, tireu-hi el brou de
verdures, ha d'estar 7 m a foc fort i 7 m a foc lent. Al final afegiu-hi el
parmesà hi ho barregeu una mica, si veieu que l'arròs encara no està
llest es que hi falta una mica de brou, afegiu-n'hi una mica més, ha de
quedar caldós.
Quan traieu l'arròs del foc, el poseu al forn durant 3 o 4 m a 175 graus.
Mercè.

activitats realitzades
MUNTANYA:
26 de desembre - Pujada del Pessebre al Pedró del Quatre Batlles
març 7 - Sortida nocturna amb el Grup de Natura del Solsonès.març
14/15 - Cap de setmana a la neu.

25

ESQUÍ DE MUNTANYA:
21 de desembre: Allà on hi hagi neu.
11 de gener: Pic de Pedrons (2715 m.)
Arieja
24 i 25 de gener: Pic del Rosari (2617 m.)
Vall d'Aran
22 de febrer: Pic de Lo Covil (2576 m.) i
La Màniga (2516 m.) Vall 			
Ferrera. Pallars Sobirà
7 de març: Pic de l'Infern, per Núria (2865
m.) Ripollès
22 de març: Serra de Canràs (2486 m.)
Arieja

MATINALS:
març 16 - GR-170 Vall del LLobregós. 3a Etapa: Mas la Condal – 		
Cementiri dels Nens Xics – Vallferosa – Sant Serni (12 km)
Un grup de 18 persones del Centre Excursionista del Solsonès es van
reunir a Solsona a les 8 del matí per anar prop de Biosca i començar
a caminar al Mas La Condal. Es van anar a deixar cotxes al lloc on
s’acabava l’etapa del GR planejada. Es va començar al lloc on s’havia
acabat l’etapa d’aquest nou GR 172 que vam estrenar la temporada
passada i ara hem tornat a reemprendre. Aquesta primavera farem
dues sortides més per acabar-lo.
Es van caminar 16 kilòmetres i es va poder visitar la torre de Vallferosa
ja que no sempre està oberta i 6 persones del grup no l’havien visitat.

ASSEMBLEA:
gener 31 - Assemblea General de Socis.
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solució sudokus 175
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