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editorial

El mes de març donàvem la benvinguda a:

Ara, ho fem al nou web:
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www.centreexcursionistasolsones.cat

activitats previstes
MUNTANYA:
16 i 17 de juliol - Pic de Montsent de Pallars (2.883 m.)i Montroio
(2.860 m.) Per la Vall Fosca.
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30 i 31 de Juliol - Garmo Negro (3.051), Argualas (3.046) i Algas
		
(3.036) per Panticosa.

24 i 25 de setembre - Pic de Aragüells (3.037 m.) i Agulla de 		
		
Juncadella (3.015 m.) per Coronas.

FERRADES:
10 de juliol - Ferrada Canal del Grau (Andorra).
		
Recorregut: 45'
Desnivell: 90 m.
		
Accés: 20'		
Llargària:
Orientació: SE
Dificultat:   K3
		Desploms: O		Tornada: 30'
24 de juliol - Ferrada Venes de Rojalons (Montblanc).
		
Recorregut: 90'
Desnivell: 140 m.
		
Accés: 25'		
Llargària:
Orientació: SE
Dificultat:   K4
		Desploms: 2		Tornada: 35'
VARIS:
4 de setembre - Caminada Popular al Vinyet de Solsona

n
La data d’inscripció per la sortides de muntanya i de les ferrades,
serà el mateix divendres abans de la sortida. L’hora serà a 2/4 de 9 del
vespre al local núm. 3 del CES.
n
Els que estigueu interessats en participar a la travessa de
muntanya, heu de saber que es farà una reunió informativa el proper 12
de juliol a 2/4 de 10 dels vespre al local del CES
n
La data de la cursa "Passos de Gegant" en aquesta edició de l'any
2016 serà el cap de setmana del 5 i 6 de novembre. Una de les novetats
d'aquesta edició serà un canvi de recorregut.

5

notes ces
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23a Caminada Popular de Solsona

Itinerari curt:    
11,700 Km.  
itinerari llarg:
   
21,800 Km.
total de participants:
508
han fet l'itinerari llarg
164
homes:			
245
dones:				263
socis CES:
131
no socis:			377
Solsonès:			355
altres llocs:
153
col·laboradors:		
38
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La Caminada en dades:
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La Caminada en imatges:
2n Concurs Instagram de la 23a Caminada Popular de Solsona
Total Fotos Concurs 108
Foto Guanyadora
Romà Guitart
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equip de curses i marxes
Aquest trimestre, els nostres atletes han disputat diferents proves arreu de
Catalunya. La pròxima cursa serà la Punk Trail el pròxim 12 de juny, Cursa
solidària de 28 km i 1100 de desnivell positiu.
Esperem que tinguin molta sort i gaudeixin d'un bona cursa. Aquí teniu un
resum de les més destacades:
Xavi Tomasa i Sílvia Leal, guanyadors de la II Cursa Popular de Clariana de
Cardener. La prova s’ha disputat sobre una distància única de 10 kilòmetres
que han transcorregut per un magnífic entorn natural
La Cursa Popular de Clariana de Cardener va celebrar la seva segona edició
sobre una distància única de 10 kilòmetres. La cita, puntuable per a la
Lliga Ponent, ha aplegat centenar d’atletes i ha tingut com a guanyadors el
berguedà Xavi Tomasa i la solsonina Sílvia Leal, del equip de curses i marxes
del Solsonès.
En l’apartat masculí, Xavi Tomasa ha estat força superior a tots els seus
rivals, marcant un temps de 37.04 que li ha atorgat el triomf pel davant
d’Antoni Puig, segon amb 39.37, i de José Enrique Martínez, tercer amb
40.09.
En dones, la guanyadora, Sílvia Leal, també s’ha imposat amb solvència. El
seu crono, 45.38, ha estat força millor que el de les seves companyes de
podi: Cèlia Guasch i Elisenda Pracht, que han estat segona i tercer amb el
mateix temps (51.33).
La Zona Esportiva (Local Social) de Clariana de Cardener ha estat el centre
neuràlgic de la prova, a més d’acollir la sortida i l’arribada. El primer i l’últim
tram (1 kilòmetre) de la cursa eren sobre asfalt, mentre que la resta (8
kilòmetres) eren per camins rurals. A l’inici el pendent era descendent i
suau, i a la tornada més ascendent i pronunciat, però apte per a tots els
nivells.
Els participants han pogut gaudir d’excel·lents vistes, ja que han passat
a tocar de masies, camps i boscos típics del municipi, a més de l’antiga
església de Joval i el seu cementiri. La part més baixa de la cursa vorejava
el pantà de Sant Pons, un indret molt conegut per la gent de la comarca i
amb unes vistes precioses.
Tot plegat ha estat amenitzat pel DJordi Vega, que ha retransmès la cursa
en directe, els patrocinis i ha posat música durant tot el matí.
Important presència de corredors solsonins
És de destacar la gran participació dels solsonins, ja sigui a títol independent,
o amb equips com el de Curses i marxes del Solsonès.
En homes, el solsoní Albert Moliner va estar a les portes de pujar al podi
absolut, ja que va arribar en quarta posició.

Relacionem els resultats de la gent de l'Equip de Curses i Marxes del Centre:
7 SERGI CASES PASTOR - 00:43:11
10 ALFONS VILASECA MIQUEL - 00:43:4
11 MARC AUBARELL TORRENT - 00:44:41
12 LLUIS MASSANA SOLÉ - 00:44:41
13 MIQUEL ALSINA REIG 00:44:55
16 DAVID PLANES GENÉ 00:45:24
17(1) SILVIA LEAL AUGÉ 00:45:38
19 JORDI OBIOLS PUJANTELL - 00:46:08
48 JOAN MORENO TERRICABRAS - 00:52:0
51(5) MONTSERRAT COLILLES SOLÉ 00:52:35
63(9) ALBA SERRA VILARDEBO - 00:57:12
la MARATÓ DE BARCELONA 2016
El passat diumenge 13 de març 8.30 del matí es celebrar l'espectacular
38 edició de la Zurich Marató de Barcelona. L'edició més nombrosa i
multitudinària de la història de la cursa, amb rècord de 20.287 participants
inscrits i que situen la capital catalana entre els cinc maratons europeus més
importants. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau va donar el tret de sortida
de la prova en un dia amb una temperatura i clima ideal per afrontar els
42,195 quilòmetres. I on vam poder veure rècord femení de la prova gràcies
a la sensacional actuació de l'atleta kenyana Valary Jemeli Aiyabei, amb un
temps de 2.25.26, polvoritzant per més d'un minut el rècord que ostentava
des de 2012 Emily Chepkomy Samoei. La victòria absoluta va ser per al gran
favorit, l'etíop Dino Safir, amb un registre de 2.09.31 la novena millor marca
històrica de la cursa.
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L’Equip de Curses i Marxes del Centre Excursionista del Solsonès fou
representat per els atletes: Sandra Riu, Xavi Benaiges, David Planes, Jordi
Masdenpinós i Raül Viladrich.
Xavi Benaiges:.......3.09.20
David Planes:.........3:26:52
Jordi Masdenpinós:.3.37.37
Raül Viladrich:........3.57.34
Sandra Riu:............4.14.31
Des del Centre Excursionista, felicitem a tota la
resta d’atletes solsonins que van participar a la
marató i destacar els seus bons temps aconseguits.
Aquest trimestre, els nostres atletes han disputat diferents proves arreu de
Catalunya, La pròxima cursa serà la Punk Trail el pròxim 12 de juny, Cursa
solidària de 28 km i 1100 de desnivell positiu.
Esperem que tinguin molta sort i gaudeixin d'un bona cursa.

animal
La Reineta (Hyla meridionalis)
Aquesta vegada ens ocuparem d’un ordre d’animals, els amfibis, de la
situació actual dels quals, per desgràcia, no podem sinó parlar de manera
alarmant. Efectivament, corren mals temps per als amfibis (granotes,
gripaus, salamandres, etc.). A la nostra comarca, com passa arreu del
món, les poblacions han entrat en una dinàmica negativa; ja no és un
any o dos, sinó any rere any es nota una davallada molt preocupant. Per
a qualsevol espècie animal la reproducció és la fase de la seva vida més
critica i delicada. Els amfibis encara són més sensibles pel fet d’estar
completament lligats al medi aquàtic.
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Els científics no es posen d’acord sobre les causes d’aquesta tendència tan
acusada. La causa més probable, sense ser l’única, és el deteriorament
del seu hàbitat tant pel que fa a la qualitat com a la quantitat. Abans
totes les cases de pagès tenien basses i abeuradors molt escaients per a
aquests animals. Ara l’aigua circula per canonades i s’acumula en dipòsits
tancats, piscines o basses impermeabilitzades.
L’altra causa principal és la mort directa per atropellaments. L’endemà
d’un dia de pluja, les carreteres queden sembrades de cadàvers de
granotes, gripaus, salamandres. Costaria molt de frenar i deixar-los
passar?
I encara hi ha una altra raó important. Els amfibis no toleren la
contaminació amb pesticides, herbicides o nitrats. El costum de rentar
els dipòsits que contenen aquests productes a les basses destrueix
completament totes les espècies que hi habiten.
La reineta (Hyla meridionalis), potser la granota més carismàtica de
totes, és un exemple clar de tota la problemática que envolta tots els
amfibis. És una granoteta de tan sols 5 cm de llargada. És de color verd
brillant. Té una franja negra molt vistent que li passa des del morret, l’ull
i fins al clatell. Té unes ventoses en cadascun dels dits de les potes que
li permeten pujar per superfícies verticals.

Menja petits insectes (formigues, escarabats, papallones, mosques, etc.).
El mascle canta per atraure la femella, ara al mes de juny. La femella es
dirigeix cap a una bassa i diposita els ous en grups de 30 a 50 en petits
cordons gelatinosos entortolligats a la vegetació aquàtica.
Viu sobre les fulles de plantes que envolten les basses, però a vegades
es pot trobar en jardins i horts. Li agrada molt prendre el sol al damunt
de fulles. Durant l’hivern dorm sota pedres o en forats als arbres.
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Raspinell
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escalada

córrer món
Capítol LXXXIX: Lapònia (II)
Obrim les cortines i fa sol! El temps es presenta esplèndid, perfecte,
avui anem cap al nord, a la terra dels Sami i dels rens en llibertat!
Agafem la carretera d'Ivalo, la ruta del Cap Nord, i ens disposem
a descobrir la Lapònia de debò. Passem el Cercle Polar i, a mesura
que avancem, la vegetació canvia: continua havent-hi boscos,
però els arbres cada cop són més petits i menys espessos, i el riu
i els llacs es combinen, donant al paisatge un encant i una bellesa
molt especials. La carretera és agradable, poc transitada i plena
de llargues rectes, enllaçades amb revolts gairebé imperceptibles;
en fem força via.
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Arribem a Sodankyla, a 130 km de Rovaniemi. Visitem l'església
antiga, del 1100, de fusta, i se'ns plantegen dues opcions: arribarnos a Tankavaara, 98 km al nord, la vila de l'or, o retrocedir fins
a Luosto i visitar una mina d'ametista. Finalment, ens decantem
per l’or.

El paisatge és espectacular: cases de fusta vermelles i blanques
sovintegen enmig dels boscos, damunt de prats de gespa
impecables, i els llacs i el riu van definint imatges idíl·liques a banda
i banda; i, per si no era tot plegat prou bonic, comencem a trobar
rens que passegen per la carretera. En descobrir el primer, hi ha
tant d’enrenou que no aconseguim ni fotografiar-lo. Per sort, en
vénen més; n’anem trobant un munt que tranquil·lament s'atansen
a la carretera buscant menjar i no s'immuten per la presència dels
cotxes; de fet, més d'un cop toca aturar-se, per deixar-los passar
o per fotografiar millor.
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Arribem a Tankavaara; és com un parc temàtic decadent. Entrem
al restaurant, una cantina de fusta, fosca i amb personatges
que semblen trets d’una pel·lícula de l’època de la febre de l'or.
L’aspecte ens fa dubtar, però acabem fent el millor àpat de tots
els que hem fet fins ara: milfulls de ren gratinat amb formatge,
hamburguesa de ren i porc, formatge de Lapònia amb canyella i
crema de vainilla, pastís de xocolata amb pols d'or i una copa de
gelat de vainilla amb cruixent de galeta; excel·lent!

De retorn, més rens; certament, sorprèn la calma amb què
s'atansen. Parem al llac Porttipahdan a fer fotos; preciós! Finlàndia
és un país amb uns paisatges de somni!! Parem a fer benzina i a
rentar la massacre de mosquits que portem entre el parabrisa i el
frontal del cotxe.
A quarts de 9, arribem a l'hotel; sopem, a plena llum de dia i a
dormir. Demà, cap a l'est, a Kuusamo, al Parc Nacional d'Oulanka.
CRO MANYÓ
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Satisfets, anem a buscar or! L’aigua del riu té un curiós color
taronjós; hi ha força gent de peus a l'aigua amb katiuskes que
remenen els bols de buscador, uns plats metàl·lics, on es posa
sorra i aigua, i s'acaba aïllant l'or. Després d’una breu explicació,
ens asseiem i comencem el procés, amenitzat pels mosquits.
Després de donar moltes voltes a la sorra, de bastantes picades i
d’algunes remullades, aconseguim unes quantes pedretes d'or que
recollim en un tub de vidre i ens les emportem cap a casa.

opinió

LA PAU, L’ACOLLIMENT, LA NO-VIOLÈNCIA
Posar la pau al món és molt difícil, no ens hi veiem pas amb cor, és
una cosa tan gran que no ens atrevim a lluitar-hi. Però, tot amb tot,
apareixen aquí i allà iniciatives per difondre accions de cara a valorar
la pau, la convivència, l’acolliment a les víctimes, etc. Pot semblar poca
cosa davant d’un problema tan enorme, però tard o d’hora poden donar
fruit. Hi ha molts exemples d’aquests treballs fets amb bona voluntat. El
que no estaria gens bé és que tothom es quedés amb els braços plegats.
Dins dels centenars de grups que es belluguen, en presento un com a
mostra: Fundació per la Pau. Fa molts anys que, el dia escaient, celebra
l’aniversari de la mort de Gandhi.
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Doncs, ho fa promovent la cultura de la pau, la no-violència, les accions
pacífiques, etc. Aquest any el dediquen especialment a la situació en
què es troben milions de persones forçades a buscar refugi. És necessari
tractar el tema dels refugiats, saber-nos posar a la seva pell...
Els que no tenim energia per participar en les accions podem col·laborar
des de casa. Com? Una manera, entre altres: fent arribar una ajuda a
algun d’aquests moviments. Ho provem?
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
Club de Lectura Fàcil de Solsona
El mes de maig passat es va tancar la primera edició del Club de Lectura
Fàcil de Solsona, que ha tingut lloc a la Biblioteca Carles Morató. En
aquest espai el Servei Comarcal de Català ha organitzat trobades
mensuals amb un grup de lectors que han participat d’aquesta iniciativa
des del mes d’octubre.
Dins els llibres seleccionats per dur a terme aquesta activitat hi ha hagut
contes, novel·la d’intriga, novel·la històrica, i també un parell d’obres
d’autors commemorats en el curs 2015-2016. Aquest és el cas de
l’escriptora Maria Barbal de qui s’ha llegit Pedra de tartera (publicada fa
trenta anys), i de l’escriptor i pensador medieval Ramon Llull (Any Llull)
al qual s’ha fet una aproximació amb el relat Tant de gust... Senyor Llull
que inclou una adaptació del Llibre de les bèsties.
Com a activitat de Lectura Fàcil, l’edició d’aquestes obres és en un format
més reduït i permet potenciar habilitats vinculades a l’aprenentatge de la
llengua catalana. Així els participants poden gaudir dels títols proposats
(que llegeixen a casa) i després, per a cada un, fer-ne una trobada en
grup amb un guiatge que aporta recursos per a la comprensió lectora, la
pronunciació i la fluïdesa oral.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès
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A partir de l’octubre i amb el suport de la
biblioteca de Solsona és previst reprendre
aquesta activitat, oberta a la participació
de tothom. Els clubs de lectura fàcil es
poden localitzar en un mapa de Google
(<http://www.lecturafacil.net/mapalf/>)
que actualitza periòdicament l’Associació
de Lectura Fàcil.

cuina
AMANIDA D'ARRÒS AMB FRUITES
Ingredients:
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-1/4 d'enciam
-100 g d'arròs cuit
-40g formatge fresc
-3 palets de surimi
-4 maduixes
-1/2 mango
-oli i sal

Preparació:
En un plat barregem l'enciam tallat a trossets petits amb l'arròs
que haurem cuit prèviament.
A part tallarem el formatge a daus, el mango, les maduixes i el
surimi a trossets.
Ho afegim tot al plat amb l'enciam i ho amanim amb oli i sal al
nostre gust.
Mercè.

activitats realitzades
MATINALS:
Abril 3 - Curs d'Iniciació a la Marxa Nòrdica

Abril 9 i 10 - GR2 (Etapa 4 i 5): Besalú-Santa Pau- Les Preses
Abril 24 - GR2 (Etapa 6): Les Preses (Can Trona)- Rupit
Maig 22 - 23a Caminada Popular de Solsona (12 i 22 km).
Juny 4 - Caminada fins el Dipòsit de Residus de Clariana dins de la
Setmana del Medi Ambient
Juny 10 - 2a Fira esportiva del Solsonès

21

ESQUÍ DE MUNTANYA:
2 i 3 d'abril: Pic de Ger (2.613m.). Bearn.
17 d'abril: Chinipro (2.795m.) Vall de Bielsa.
1 de maig: Pica d'Estats per Pinet (3143m.). Arieja.
28 i 29 de maig: Pic d'Abadies (3.279m.). Vall de Benasc.
18 de juny: Dinar de final de temporada a la Creu del Codó.
PROJECCIONS:
juny 5 - Projeccions Festival de Torelló 2015. A les 20,30 de la tarda
al Teatre Comarcal:
THE MONT REBEI PROJECT Vladimir
Cellier. França. 2015. 19'
Premi CERVESA DEL MONTSENY al millor
film +XTREM 2015
JEFF LOWE'S METANOIA James Aikman.
EUA. 2014. 78'
Premi BBVA al millor film de Muntanya
2015
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solució sudokus 180

NÚM.: 29 (DIFICULTAT MITJANA)

NÚM.: 30 (DIFICULTAT DIFÍCIL)
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Per Drecera
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