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editorial

SENSACIONS-16

« La sensació és la dada que prové d'un dels sentits i que
s'emmagatzema a la ment de forma simple, prèvia a la idea, que ja
implica un processament. És per tant un estímul en brut des de la
realitat que pot provocar una resposta per part del cervell.
Tota sensació (Hume les anomenava impressions) té un component
subjectiu, ja que dues persones no tenen les mateixes dades, perquè
els seus òrgans són sempre diferents i actuen com a filtre davant
l'exterior. La sensació és el pas previ a la percepció, que ja ordena les
dades amb categories mentals... » (1)
***********

(1) – Extret de la l’article de la Viquipèdia (https://ca.wikipedia.org/wiki/Sensació)
(2) – Si teniu ganes de fer una projecció, però no teniu els mitjans, digueu-nos-ho al
correu d’inscripció i des del Centre us donarem un cop de mà!
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... aquest any volem que ens amareu de sensacions, per això, el
darrer dia del cicle de projeccions d’aquest any volem omplir el programa
amb les diferents experiències que heu tingut al llarg d’aquest any.
Animeu-vos a fer un petit vídeo per a compartir amb tothom i el
projectarem el dia 26 de novembre seguin les pautes següents:
•
Tema: lliure (activitat realitzada el 2016)
•
Inscripció: envieu un mail a cexsolsones@gmail.com, dient-nos
el títol, l’activitat i la durada.
•
Termini: fins el dia 9 d’octubre
•
Format: vídeo (2)
•
Durada: 5 minuts (màxim)

activitats previstes
MATINALS (GR-2):
2 d'octubre - Etapa 7 variant del GR-2:
Rupit - Sant Joan de Fàbregues -La Riba – Pantà
de Sau – Vilanova de Sau. Total 18,040 km.
15 i 16 d'octubre - Etapa 8,9 i 10 del GR-2:
    Vilanova de Sau - Santuari de Puig-l’Agulla – Seva –
		
Aiguafreda. Total dos dies 41’900 km.
    Dormir a l'alberg de Vic.
CURSES DE MUNTANYA:
5 i 6 de novembre: 2a Edició "Passos de Gegant"
		
Dissabte Sportest i diumenge Cursa
ORIENTACIÓ:
22 i 23 d'octubre: 14a Caminada d'Orientació
Com ja sabeu, es tracta de trobar uns controls amb l’ajut d’un mapa i
d’una brúixola. El dissabte 22 d’octubre, a les 9h del vespre, a l'Espai
Sant Jordi, farem una xerrada informativa, i a les 10 del vespre hi haurà
una prova d’orientació nocturna. En acabar aquesta prova hi haurà un
petit refrigeri,i diumenge 23 una prova matinal.
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Diumenge hi haurà una orientació infantil de nen/es de 8 a 12 anys amb
col·laboració amb el Consell Esportiu del Solsonès.
- S’ha de participar en grups d’entre 2 i 4 persones de més de 15 anys.
A més a més, s’hi pot afegir gent de menor edat. El límit de grups
participants és de 30. Per la prova d’orientació nocturna, és aconsellable
dur un lot frontal.
- Us podeu inscriure al local del Centre, els divendres de 8h a 9h del
vespre, o bé a Tandem Solsona (crta. de Manresa, 45). Haureu de fer
el pagament en el moment de fer la inscripció. La data màxima per ferho és el divendres 21 d’octubre. El preu d’inscripció és de 3€ pel socis
del Centre i de 5€ pels no socis. Per més informació, podeu trucar als
telèfons 973484287 o 680753171 (Jordi).
- Tots els participants rebran un obsequi al finalitzar la caminada del
diumenge.

27é CICLE DE PROJECCIONS:
Dissabte, 5 de novembre - La diabetis és un
obstacle, no un impediment, a càrrec de Judit
Franch  (30').

Dissabte, 12 de novembre - Sibèria, escalada
en gel a la frontera llunyana a càrrec de Rafa
Vadillo (40')

Dissabte, 19 de novembre - De l'Atlàntic al
Mediterrani en bicicleta per carretera,
a càrrec de Toni Grau (durada a concretar)

Dissabte, 26 de novembre Sensacions-16, a càrrec de socis del
CES (5' per peli, el temps total serà
segons el número de participants)

n
La data màxima d’inscripció a la caminada d’Orientació serà el
divendres 21 d’octubre.
n
A partir d'ara serem els cuidadors del GR-3 en el tram que va
de Solsona a Cardona, hi ha molta feina a fer (desbrossar, pintar, etc...)
hi ha una colla de gent que ens donarà un cop de mà, si algú té ganes
d'apuntar-s'hi que ens ho faci saber.
n
Ja tenim autor pel pessebre d'anguany, ens el fa la Judit Donoso
i el portarem al Pedró dels Quatre Batlles el dia de Sant Esteve.
n
Com cada any els socis tindreu 0,30 euros de la Rifa de Cap d’any.
Sí algú en vol més, que ens ho digui abans de l’1 de novembre.
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notes ces

travessa de muntanya
Un grup de 7 persones del Centre Excursionista del Solsonès vam anar a
fer la travessa que ja fa 12 anys que realitzem els dies abans de la festa
major de Solsona.
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Josep Torrent, Ramon Rafart, Toni Carralero,Aleix Casafont, Josep M.
Gaspar, Ramon Viladrich i Alba Santaeulària.
Aquest any es va decidir fer un
recorregut de només tres dies que es
diu "Circular de Baños de Panticosa"
al Pirineu aragonès; podeu trobar la
ressenya per internet.

El divendres a les 6 del matí vam sortir de Solsona i vam fer 300 km
fins al lloc on vam deixar els cotxes per començar la ruta. Ens vam
enfilar amunt sortint de darrere
el refugi de la Casa de Piedra.
Vam veure la cascada del Fraile
tot pujant durant unes quantes
hores i vam veure el refugi del
Bachimaña al costat del pantà
que vam voltar i travessar per
pujar el coll de Mercadau. Allà
ja vam veure la vall francesa on
hi havia el refugi Wallon on vam
passar la nit.

ALBA SANTAEULÀRIA
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El dissabte ens vam
enfilar amunt cap
al coll de la Gran
Facha on vam veure
moltes marmotes a
només uns quants
metres. Vam deixar
les motxilles al coll i
vam grimpar fins al
cim durant una hora i
vam tenir unes grans
vistes des d'aquest
3000 del Pirineu
Aragonès. Vam anar a dormir al refugi Respumoso ple d'alpinistes de
llocs diversos que volien pujar al Balaitous, un dels cims més alts del
Pirineu. Nosaltres el diumenge vam anar cap al coll de Tebarrai en
direcció als Pics Infierno. Pujar a aquests 3000s implica grimpar, passar
algun pas una mica exposat i travessar la "marmolera". És un pasaitge
molt espectacular perquè les vores de la muntanya tenen marbre blanc
que contrasta amb el color vermellòs de la pedra de la muntanya.
Després de dinar vam baixar als Ibones azules on vam continuar gaudint
del bon temps que ens va fer els tres dies. Vam tornar tard a Solsona ja
que havia passat la "Vuelta" i havia molta policia i trànsit. Per arrodonir
la travessa vam parar a fer un beure per fer un brindis i celebrar que tot
havia anat tan bé.
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escalada

passos de gegant
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equip de curses i marxes
Durant les vacances pots descansar, però també pots aprofitar el bon
temps per sortir a córrer. Xavi Sánchez Navarro així ho ha fet, participant
en tres curses de més de 20 quilòmetres aquests darrers mesos. El 10
de juliol va acabar la Saldes XTrail de 26 quilòmetres i 1.350 metres de
desnivell positiu com a 1r veterà i 9è de l’absoluta. A finals de juliol,
gairebé va doblar el desnivell de l’anterior en menys quilòmetres en la
Skyrace Comapedrosa (2.300m+ en 21km), una prova pertanyent a la
World Series International SkyRunning Federation. Sánchez va assolir
una meritòria 115a posició de 207 participants. La darrera cursa que
li coneixem és la Transenyera de Castellvell i el Vilar, celebrada l’11 de
setembre en motiu de la Diada de Catalunya. Va superar els 22’5km en
16a posició.
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I mentre el 10 de juliol Xavi Sánchez corria per Saldes, Jordi Masdenpinós
ho feia per Vitòria. I també pedalava i nedava, superant la Triathlon
Vitoria-Gasteiz en 12 hores, 8 minuts i 56 segons, tot un ironman. A Sant
Llorenç de Morunys, el 17 del mateix mes, més que de quilòmetres es
va tractar de sensacions. La Peunú, organitzada per membres de l’Equip
de Curses i Marxes, va constar d’una cursa, un recorregut sensorial, un
taller de huaraches i un recapte solidari d’aliments.

El juliol no podia acabar de millor manera: al IV Km Vertical Vall del Lord,
Sergi Brau va superar els 4’5km i 800m+ en la segona posició, mentre
que els també membres de l’Equip de Curses i Marxes Marc Malé, Jordi
Pujantell i David Ariño ho van fer en la 7a, 11a i 20a respectivament. I el
mateix dissabte 30 de juliol a les sis del matí Sílvia Leal havia començat
la duríssima Ultra Catllaràs. La seva primera ultra, amb 57 quilòmetres
i 3.900m de desnivell positiu, i la Pobla de Lillet com a punt de sortida i

arribada. 8 hores i 46 minuts després, la corredora va assolir l’objectiu
d’acabar la cursa i, a més a més, amb una meritòria segona posició sota
el braç.

L’agost és el mes de vacances per excel·lència, i hi ha poques curses
organitzades pel país. Tanmateix, l’equip no ha deixat de córrer preparant
la segona edició de la Passos de Gegant, que tindrà lloc el 6 de novembre
i constarà de dos recorreguts (16km i 42km). Molts quilòmetres per traçar
i arreglar, que han portat a membres de l’equip a sortir vàries vegades
per gravar el recorregut (i també han entrat unes quantes vegades a la
sala de reunions per organitzar-se!). Ja hi ha les inscripcions obertes i la
notícia és que enguany, a més de la cursa de diumenge 6, el dissabte 5
hi haurà la fira Sportest, amb material esportiu que podrà ser provat en
directe.
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El 3 de setembre, Sílvia Leal, Joan Moreno, Montse Colilles, Anna Tristany,
Adriana Pérez, Jorge Rodriguez i Anna Pujol van passar-s’ho molt bé
corrent la Punk Trail de Calaf. Els riures van ser-hi presents quilòmetre a
quilòmetre i avituallament a avituallament.

animal
Tórtora comuna (Streptopelia turtur)
Aquesta vegada tenim una de les aus més elegants i emblemàtiques
que ha estat representada mil i una vegades com a símbol de l’ amor de
parella: la tórtora comuna.
Mesura uns 30 cm de llargària i, d’ala a ala, uns 55 cm. Té les parts
superiors de color castany rogenc amb taques brunes. El cap i el coll són
d’un gris rosat amb una taca llistada de blanc i negre a cada banda del
coll. El pit és de color rosa pàl·lid. La cua negra amb les vores blanques,
punxeguda i llarga. L’ ull és de color taronja envoltat d’una zona vermella.
Al nostre país la tórtora és estiuenca, és a dir, que arriba a principis de
maig i se’n va al setembre. És molt territorial i no tolera la presència de
cap membre de la seva espècie tret de la seva parella. Tenen un vol molt
ràpid i sovint canvia de direcció bategant les ales de manera potent.
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S’alimenta bàsicament de llavors, però de tant en tant es pot cruspir
algun cargol que se li posi bé.
El niu, no podem dir que sigui una obra d’art i consisteix en branquetes
més o menys lligades que formen una plataforma mal acabada. El
situen, sorprenentment, a poca alçada i allà hi posaran dos ous que
s’ encarregaran de covar els dos membres de la parella durant catorze
dies. Tan sols amb vint dies els pollets creixeran fins a abandonar el niu
i recórrer, junt amb els pares, el seu territori.
El seu hàbitat preferit és la zona forestal amb grans zones de conreu on
troben l’aliment.
La situació de la tórtora a nivell de població és preocupant. En pocs
anys els seus efectius han davallat més de la meitat i sembla que encara
ho faran més. Les raons, com sempre, són humanes: pràctiques de
conreu intensives, la utilització de pesticides, etc. També la sequera molt
prolongada de la zona d’hivernada allà al sud del Sàhara i finalment la
pressió cinegètica que pateix a Catalunya.

No s’explica massa com dimonis encara està inclosa a la llista de les
espècies que es poden caçar. Esperem que les autoritats competents en
prenguin consciència aviat, abans que sigui massa tard.
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Raspinell

espeleologia
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Balma de les Cambres de la Llera
Municipi: Lladurs.
Comarca: el Solsonès.
Espeleometria: 80m de recorregut.
Terreny: conglomerats amb paleocanals de gresos.
Situació: a l’est del cim del
serrat de la Contrella. A l’oest
de la Llera. Per arribar-hi des
de Solsona partirem pel GR-7
en direcció a Sant Llorenç de
Morunys passant per la ribera
de Lladurs i pels dipòsits
d’aigua de la xarxa d’aigües de
la Mancomunitat d’aigües del
Solsonès. Continuarem pel GR-7
i, un cop arribats a la pedra de
la Creu de Contrella, girarem en
direcció est, entrant al bosc de
pi rajolet fins al cingle mateix.
Seguirem pel constat del cingle,
en direcció sud fins a trobar un
petit corriol que baixa justament
a sota del cingle, on veurem
les petites balmes anomenades
“Cambres de la Llera”.
Descripció: es tracta d’una llarga
balma plana al mig del cingle del
serrat de la Contrella. Fa uns 70m de llargada amb petites entrades de
5, 6 o 7 metres de fons, anomenades “Cambres”. El sostre, en la boca,
està entre un metre i mig i dos metres i, al fons, entre mig metre i vint
centímetres. Es divisa, en línia recta, de punta a punta de la balma, i la
vegetació dels pins la fan passar desapercebuda.
Dades: gràcies al Pere Guitart que ens hi va portar desinteressadament.
Salvador Codina

córrer món
Capítol LXXXIX: Lapònia (III)
Avui viatjarem a llevant, a Kuusamo, un centre turístic on es
poden practicar diversos esports de natura, prop del Parc Nacional
d'Oulanka. Torna el temps plujós; anem per carreteres secundàries;
sort que els boscos i els llacs donen un cert atractiu al viatge; fa
un temps tan ensopit que ni tan sols els rens hi volen saber res!!
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Potser per la grisor del dia o potser perquè els havíem fet unes
expectatives molt altes, ens costa trobar cap encant a Kuusamo;
com no sigui la proximitat amb la frontera russa o el Mont Livaara,
una magnífica talaia del paisatge finès i dels boscos russos.
Una mica decebuts, ens adrecem al Parc Nacional d’Oulanka.
Arribem a una pista de terra enfangada, amb la velocitat limitada a
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80 km/h!! -Estan sonats!!-. Llargues rectes, amb grans ondulacions
-sembla el Dragon Khan!!-; digne del Ral·li dels Mil Llacs!
Finalment, arribem al punt d'informació; anglès d’estar per casa,
però malgrat tot, ens entenem. Des d’aquí se’ns obren infinitat de
possibilitats: des dels 95 quilòmetres de la popular Ruta de l’Ós, a
practicar salt d’esquí a Ruka, o baixar els espectaculars ràpids del
riu Oukankajoki, que gairebé no surt ni als mapes i en fa dos com
el Segre!
Ens decantem per la ruta dels ràpids -potser hauríem de dir-ne la
ruta dels mosquits-. L'itinerari té indicacions botàniques d'espècies
autòctones, amb exemplars únics, com una orquídia que només
creix aquí. D'un tros lluny, ja se sent el brogit de l’aigua. Els
ràpids són imponents! Els podem fotografiar i filmar bé des d'unes
roques. Curiós el color ambre de l'aigua, que quan salta agafa un
to ataronjat molt particular.
Dinem a l’estació d’esquí de Ruka, al restaurant del Rukatonttu
hotel; la traducció del nom, tot i el que pugui semblar, és Hotel Elf
de Ruka! Hi ha diversos trampolins i l’inevitable llac preciós. Des
de la part superior podem obtenir, per primer cop, una panoràmica

de Lapònia: un immens ondular de boscos i llacs fins on ens abasta
la vista; no es veu cap ciutat, cap poble ni cap carretera, estan
camuflats enmig dels boscos.

La darrera opció del dia és el Mont Pyhatunturi, de 540 m, enmig
d’un parc natural, amb llacs i un congost de 10 km.
I res més; retorn a Rovaniemi, sauna, sopar a plena llum de dia, i a
dormir! Demà, visitarem a l’estadant més il·lustre del Cercle Polar:
Santa Claus!
CRO MANYÓ
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De retorn, ja sense pluja i amb una bona escampada de rens fentnos companyia, ens aturem a Kemijarvi, la darrera ciutat abans
del Cercle Polar, en plena ruta del Cap Nord, envoltada d’un llac
immens, que li dóna unes vistes precioses. A banda de fer infinitat
de fotos al pont, al llac i a la ciutat, val la pena passejar pel casc
antic, atansar-se a l’església luterana, del s.XIX que conserva el
campanar de la que fou destruïda per la II Guerra Mundial (del
1774) o visitar el Kemijarven Kotiseumuseuo, un museu a l’aire
lliure que recrea la vida a la regió des del s. XIX.

opinió
JOSEP M. DE SAGARRA i SOLSONA
El poeta i autor teatral, Josep M. de Sagarra i de Castellarnau, va mantenir
diversos referents amb la nostra ciutat. Prou que ho deveu saber que va
residir temporades a Solsona i que vivia a la Plaça de Sant Joan. Ara fa
55 anys que va morir, va ser el 27 de setembre de 1961. A l’esmentada
plaça hi figura, en una paret de la capella, el poema “Record de Solsona”,
que molts deveu saber de memòria: “Fa una lluna clara i una nit serena
– jo m’estic a la Plaça de Sant Joan...”
També havia fet altres visites esporàdiques a Solsona a fer-hi una xerrada
d’aire polític. Dins de les moltes obres que va escriure, a “La corona
d’espines” situa l’acció a Solsona.
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En una crònica en què en parlava, deia que un dels atractius de la ciutat
que li agradava, era la solidesa i la història de les seves pedres. Com a
poeta esmentem els magnífics poemes “El poema de Nadal” i “El poema
de Montserrat”. En l’espai de teatre, va escriure moltes obres. Com a
mostra tenim: “La filla del carmesí”, “L’hostal de la Glòria”, “L’hereu i la
forastera”, “La ferida lluminosa”, “El cafè de la Marina”.
Doncs sí: El poeta, que havia
viscut a “Aquesta plaça que és
tota recollida i tan suau”, és un
personatge molt important dins
de la literatura catalana.
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
Cinema en català, un recurs per aprendre llengua
En el portal Llengua catalana del Departament de Cultura es pot trobar
informació actualitzada de la cartellera programada a sales de cinema
de tot Catalunya pel que fa a projeccions subtitulades al català (VOSC),
doblades al català (VD) o amb versió original en català (VO).
Els continguts que s’hi mostren són diversos: fitxes tècniques de les
pel·lícules d’estrena, sales de projecció, programacions de cicles i
festivals, base de dades de pel·lícules i sèries en català, aplicacions per
consultar aquesta informació al mòbil, entre d’altres.
Les persones que s’apunten a un curs de català tenen en aquesta
cartellera un recurs per complementar el seu aprenentatge, per copsar
una àmplia varietat de registres de la llengua, per afinar la comprensió
oral/escrita (si no són catalanoparlants) i per gaudir de les projeccions
com una activitat d’oci que   ofereix temàtiques i immersions culturals
molt diverses.

La pissarra de la imatge s’anomena claqueta. Ho sabies?
Al Servei Comarcal de Català del Solsonès tenim ganes d’encuriosirte per la llengua i d’informar-te dels cursos que tenim preparats per al
2016-2017. Vine per conèixer els nivells que oferim amb certificats oficials
(Consell Comarcal del Solsonès, segona planta, telèfon 973482003).
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès

19

http://www.gencat.cat/llengua/cinema/index.
html

cuina

SAMFAINA DE TARDOR
INGREDIENTS:
-1 ceba
-1 gra d'all
-1 carbassó
-1 pebrot vermell
-1 o 2 tomàquets madurs
-1 sal i pebre negre
- oli oliva verge
- una fulla de llorer
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PREPARACIÓ:
-Pelem i netegem la ceba, la tallem a trossos i piquem el gra d'all.
-Netegem les hortalisses i tallem a daus el tomàquet, els pebrots tallats
a tires, l'albergínia i el carbassó a rodanxes sense pelar.
-En una paella hi posem l'oli suficient per fer el sofregit i anem incorporant
tots els ingredients a l'hora, afegim la sal, el pebre i la fulla de llorer. Ho
deixem estofar fins que les verdures estiguin toves. Llavors a foc més alt
i amb la paella destapada deixem evaporar i caramel.litzar.
-Aquesta samfaina la podem fer servir per acompanyar el peix o la carn.
Mercè.

activitats realitzades

MUNTANYA:
16 i 17 de juliol - Pic de Montsent de Pallars i Montorroio
Per la Vall Fosca.

30 i 31 de Juliol - Garmo Negro per Panticosa.
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VARIS:
4 de setembre - Caminada Popular al Vinyet de Solsona
16 de setembre - Participació al programa GPS de Solsona FM

FERRADES:
10 de juliol - Ferrada Canal del Grau (Andorra).
24 de juliol - Ferrada Venes de Rojalons (Montblanc).
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solució sudokus 181

NÚM.: 31 (DIFICULTAT MITJANA)

NÚM.: 32 (DIFICULTAT DIFÍCIL)
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