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editorial
Aquest any hem organitzat l’edició número 25 de la Caminada Popular
de Solsona, 25 caminades amb itineraris diferents. Al final d’aquesta
Caminada els participants van ser obsequiats amb un llibre on es recollien
els 25 cartells, 25 itineraris amb les seves descripcions i 24 estadístiques
de participació. Creiem que aquest recull és un document gràfic molt
interessant. Tothom que vulgui repetir-ne alguna, pot descarregar-se els
tracs del nostre web.
Com a commemoració d’aquests 25 anys de Caminades es va creure
molt interessant tornar a fer l’itinerari de la primera, la de l’any 1994,
i així ho vam fer, però amb un petit canvi. La primavera d’aquell any
deuria ser més aviat seca, segur que no tan humida com la d’enguany.
Això va fer que aquesta vegada hi hagués uns convidats inesperats:
l’aigua i el fang!!!
També volem dir-vos que continuem amb accions per a fer una Caminada
més sostenible: vam eliminar els gots d’un sol ús. La gent podia portarne un de casa o bé llogar-lo al preu d’un euro que es recuperava en el
moment de tornar-lo.
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Des del Centre volem felicitar tots el caminadors per l’efemèride, perquè
tots en sou causants, i agrair-vos la comprensió, ja fos en el tema dels
gots i sobretot en el tema de l’aigua i el fang que vau trobar durant el
recorregut.

activitats previstes
MUNTANYA:
8 de juliol - Pedró dels Quatre Batlles (2.383 m.) Itinerari circular amb
un desnivell positiu de 1.200m. amb inici a l'Alzina
d'Alinyà.
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21 i 22 de juliol - Pic de Mauberme -Vall d'Aran (2.881 m.) per Bagergue

FERRADES:
15 de juliol - Ferrada Roc del Quer (Andorra).
		
Recorregut: 40'
Desnivell: 360 m. (total)
		
Accés: 0'		
Llargària total: 3,5 km.
		
Orientació: SE		
Dificultat: K4
		Desploms: 1		Tornada: 1h.
29 de juliol - Ferrada Eth Taro d'Arties (Vall d'Aran).
		
Recorregut: 1 h. 30' Desnivell: 110 m.
		
Accés: 15'		
Llargària: 330 m.
		
Orientació: S		
Dificultat: K4
		Desploms: 1		Tornada: 25'

PROJECCIÓ:
19 Juliol - SETMANA DEL MEDI AMBIENT - Cinema a la Fresca
Projecció de: DESSINE-MOI UN CHAMOIS
Anne, Erik i Véronique Lapied. França. 2017. 70' .GRAN PREMI 2017,
Premi FEEC a la millor Fotografia i Premi BOREAL al millor guió del
Festival de Cinema de Muntanya de Torelló-17
TRAVESSA DE MUNTANYA:
Primers de setembre - 2a part de la travessa "Coronallacs" pels llacs
d'Andorra.
CAMINADES:
2 de setembre - Caminada Popular al Vinyet de Solsona

notes ces
n
La data d’inscripció per les sortides de muntanya i de les ferrades,
serà el mateix divendres abans de la sortida. L’hora serà a 2/4 de 9 del
vespre al local núm. 3 del CES. En aquestes reunions es decidirà el material
necessari.

n
Els que estigueu interessats en participar a la travessa de
muntanya, heu de saber que es farà una reunió informativa el proper 3
d'agost a les 8 del vespre al Bar del Casal.
n
La data de la cursa "Passos de Gegant" i la fira "Sportest" en
aquesta edició de l'any 2018 serà el diumenge 28 d'octubre.
n
Tenim llibres de "25 anys de Caminades", que es van donar de
record a la Caminada d'aquest any, per vendre. El preu és de 2€ pels socis
i 5€ al no socis.
n
Aquest any hem sigut el jurat del concurs de "Flors als Balcons"
organitzat per l'Ajuntament.
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n
Per participar en les sortides de muntanya i en les ferrades, és
obligatori que la gent disposi de la targeta de Federat de la modalitat que
pertoqui en cada cas.

6

25a Caminada Popular de Solsona

Itinerari curt: 		
10,630 Km.
itinerari llarg:
17,310 Km.
total de participants:
499
caminada Solxicsona:
60
homes:			
241
dones:				258
socis CES:
129
no socis:			370
Solsonès:			360
altres llocs:
		
139
col·laboradors:
38
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La Caminada en dades:
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La Caminada en imatges:
4t Concurs Instagram de la 25a Caminada Popular de Solsona
Total Fotos Concurs 95
Foto Guanyadora
Manel Oriola
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escalada

Espeleologia
BALMA DE LA FONT DE SANT FERRAN
Està situada sota la font de Sant Ferran, en la mateixa rasa, al costat
mateix de la font de l’Hostal de les Forques.
Partir de la font de Sant Ferran, seguir el corriol que baixa poc a poc
per la vessant esquerra del torrent, i a uns 100m aproximadament per
la dreta.
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Es tracta d’una petita balma, en un terreny de gresos, que s’ha format
pel salt de l’aigua del torrent, erosionant el terreny més flac. Té un
recorregut d’uns 20 metres aproximadament, una base d’uns 16 de
llargada per 4 de fondo, amb una alçada màxima que no arriben als 3.
En la banda sud hi ha un forat d’on surt una petita font quan plou molt.
Salvador Codina

animal
La Truita comuna ( Salmo trutta fario)
Aquesta vegada ens toca parlar de la gran família dels peixos i
sorprenentment encara no havíem parlat de la reina dels rius: La
Truita comuna autòctona, l’espècie més valorada pels pescadors i
per la cuina catalana.
Comencem dient que la truita comuna és de la família dels
salmònids, com el seu germà gran, el salmó. Tota la família són
molt bons nedadors i per això estan dotats d’una gran i forta
musculatura que els ocupa la major part del cos i que a nosaltres
ens agrada tant de menjar.
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Les seves dimensions màximes no sobrepassen quasi mai els 60
cm de llargada, si bé hi ha exemplars que habiten en pantans i
embassaments que poden mesurar fins a 80 cm. El color de les
escates varia molt segons l’hàbitat i el fons de la llera del riu,
però sempre ens trobarem unes taques petites, rodones de color
vermell intens i negres, repartides per tota la part superior del cos.
Es reprodueixen entre desembre i gener quan l’aigua baixa entre 5
i 10 graus de temperatura. La femella dipositarà els ous en un niu
o forat excavat per ella mateixa mitjançant la seva robusta cua. De
1.000 a 4.000 ous seran els que hi dipositarà. La varietat dependrà
de la mida de la femella. Hi ha una relació directa entre el pes i el
nombre d’ous que pot produir la mare.
Un cop feta la posta el mascle, un o varis, regarà amb esperma
per sobre i fecundarà els ous. A continuació la femella taparà el
niu amb la mateixa grava i a partir d’aquí els pares es desentenen
completament dels seus descendents.

Al cap d’aproximadament vuit setmanes, començaran a néixer els
alevins que no fan més de 20 mm i comencen una vida independent
i s’alimenten d’insectes i larves aquàtiques, sempre vigilant que els
seus propis pares o altres membres de l’espècie no se’ls cruspeixin.
És a partir dels dos anys que la truita, a més d’insectes, incorpora
a la seva dieta altres peixos i petits amfibis.

A Catalunya i a la resta d’ Espanya, la gestió de la pesca de la truita
s’ha portat d’una manera caòtica, amb la introducció d’espècies
autòctones o foranes, sobretot la nefasta truita arc-iris i últimament
s’han introduït espècies d’altres països que han provocat la quasi
total desaparició de la nostra truita autòctona.

RASPINELL
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Normalment els alevins es reuneixen en grups més o menys
nombrosos i fan vida gregària. És una estratègia defensiva envers
els seus depredadors. En canvi els adults són territorials i no
admeten altres truites dins el seu domini.

equip de curses i marxes
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El diumenge 11 de març a les 7:00 del matí, amb un matí de boira, al poliesportiu
de Guissona tingué lloc la sortida la XIX Marxa dels Castells de la Segarra.
L’itinerari escollit tenia una vegada més i com cada any una distància de 54
quilòmetres i un desnivell de poc més de 1.200 metres acumulats. L’altiplà de la
Segarra ofereix un terreny de pujades i baixades constant, però sempre de poca
importància. Els pobles que es trobaren durant el recorregut foren Cervera,
Guissona, les Pallargues, Florejacs, l’Aranyó, Montcortès, Castellnou d’Oluges
entre altres.
La prova està inclosa dins el calendari de Marxes de Resistència de la FEEC això
fa que hi hagi una molt alta participació.
L’Equip de Curses i Marxes del (CES) fou representat pels atletes: Nil Vendrells i
Daniel Merino. Els dos companys i amics van fer tota la marxa corrent i fins el
quilòmetre 30 tot molt bé. Va ser a partir d’aquí que en Daniel va començar a
tenir dolors i moltes molèsties musculars el Nil no va parar d’animar-lo i fins el
quilòmetre 40 van continuar junts llavors
aquí el Daniel ja va tinguer de baixar el
ritme per poder acabar i li va dir al seu
company Nil “Fot el favor de gambar al
teu ritme o acabarem petats els dos. Un
per esperar i l’altre per forçar”. Finalment
acabaren els dos amb un magnífic temps.
Felicitats!.
Resultats del nostre Equip del (CES):
Nil Vendrells:.............5h 57’ 15
Daniel Merino:...........6h 37’ 05
El passat diumenge 11 de març a les 8:30 del matí es celebrar l'espectacular 40
edició de la Zurich Marató de Barcelona recorrent els carrers de la ciutat.
L'edició molt multitudinària, amb més de 17.000
inscrits i que situen la capital catalana en la
quarta marató més popular d'Europa per darrere
de Berlín, París i Londres.
Un
dia
amb
una
temperatura i un clima
ideal per afrontar els
42,195 quilòmetres la
ciutat és bolcar amb la
prova i els carrers de
Barcelona van veure més
públic que mai.

Els guanyadors foren els kenyans Anthony Maritim, que va completar el
recorregut en 2h 08' 8 i la femina Ruth Chebitok, amb un crono de 2h 25' 49. El
podi masculí el completar Too Silas i Kipsambu Hillary mentre el femení l'ocupar
Tsegaye Beyene i Alemu Worknesh.
L’Equip de Curses i Marxes del (CES) fou representat pels atletes: David Planes
i Efren Llobet.
Equip de Curses i Marxes CES:
Efren Llobet:.............2h 58’ 44
David Planes:............3h 47’ 00
Aquest passat 25 de març els carrers empedrats i centenaris d’aquest petit poble
del Pre-Pirineu Català acollir la IV Edició de la Prova Borredà Xtrail 2018, un
marc ideal que ens transmet l’essència del món de la muntanya. I fou la primera
prova de les 3 curses d’aquest circut de l’Alt Berguedà.
(Borredà, Sant Mateu i, finalment, Saldes). Tres indrets
inmilllorables per practicar el Trail Running a Catalunya!.
Desde la plaça del poble a les 9:30 del matí és donar el
tret de sortida
Elisabet Parejo de l’Equip e Curses i Marxes el Solsonès
participar a la distància Short de 11 km i 550 metres
positius. La cursa va tenir una participació de 120 atletes.
Es va imposar en primera posició Farid Khantira, amb un
temps de 47’ 15.
Pel que fa a les noies, Núria Cascante fou la vencedora en 57’ 16 la nostra atleta
Elisabet Parejo amb un temps excel.lent de 1h 19’ 40 es classificar com a 2a de
la seva categoria.
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El passat diumenge es va celebrar una altra edició del Circuit de l'Obaga. És una
cita esportiva imprescindible pels amants de l’esport i la naturalesa, situat al cor
de la comarca de la Noguera: Tiurana. El circuit transcorre per corriols, trialeres
i pistes forestals enmig d’un paisatge incomparable, tot vorejant l’embassament
de Rialb.
La cursa també té una vessant solidària ja que els fons recaptats es destinen a
la lluita contra el càncer.

El dia va estar marcat per la pluja, però tot i això es van celebrar les diferents
proves. Els corredors es van trobar un terreny fortament mullat i amb molt de
fang, i van tenir que córrer sota la pluja d'inici a fi de la prova.
Entre els participants hi havia membres de l'Equip de Curses i Marxes del CES.
En la Mitja Marató Xavi Sánchez va aconseguir una magnífica 4a posició amb un
temps de 1h 52' 59 i Jose Garcia 8è amb 2h 08' 46.
En la modalitat 12 quilòmetres Albert Moreno va fer podi en 2a posició amb
52' 56, a 24 segons del primer; Jordi Borés 8è amb 1h 02' 56 i Elisabet Parejo
finalitzà en posició 38 general i 5a fèmina amb 1h 24' 43.
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La Vall de Bianya (Garrotxa), tingué lloc la 6a edició de la Mitja Marató de
muntanya "Romànic Extrem" de la Vall de Bianya que es celebrar el diumenge
passat 8 d'abril. Una cursa molt dura de 23,5 quilòmetres i un desnivell de
+1.300m per senders i corriols que permetien a tots els corredors/es descobrir
la Vall corrent pels límits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i
l'Alta Garrotxa, a més de gaudir d'un dels paisatges més bells de tota la comarca.
300 corredors foren els valents entre ells Xavi Montraveta de l'Equip de Curses i
Marxes del Solsonès amb un temps de 3h 06' 58.
El guanyador fou Adrià Canimas amb 2h 20' 00 i en fèmines la primera la gran
Núria Picas amb 2h 44' 37.
La 6a Montsec Ultra Trail (MUT) es va celebrar aquest cap de setmana a la Vall
d’Àger una nova edició.
Com és habitual, l’activitat va començar divendres a les 22:00 hores des del
punt més emblemàtic d’Àger, la col·legiata. Els participants de la prova llarga
tenien al davant 110 quilòmetres de recorregut i +7.500 metres de desnivell
positiu.
El podi masculí d’aquesta prova va estar encapçalat per Pepelu Ballester, amb
un temps de 16h 43' 13. En dones, l’única que va aconseguir completar el
recorregut, i per tant la guanyadora, va ser Carmen Palacín amb un crono de
24h 36' 10. En total, només trenta-tres atletes de setanta inscrits van poder
acabar la duríssima Ultra.
El nostre atleta Lluís Massana del (CES) ens va comentar que va ser la Ultra més
dura en la que ha participat amb constants pujades i
baixades plenes de pedres i on la nit se li va fer molt
dura ho va pasar molt malament, ens diu: Crec vaig
acusar molt la sensació térmica del canvi nit-dia, els
peus molls per haver travessat rierols... Fins arribar
al avituallament al
km.63 on va poder
curar-se, canviar-se
i alimentar-se bé,
llavors va decidir
continuar i finalment
aconseguir arribar a
meta amb una 29a

posició i amb un temps de 25h 30' 05.
L’últim en arribar a meta ho va fer amb temps de 27h 32' 00.
L’ Equip del CES hi va participar amb tres corredors i on ens comenten van patir
de valent per la duresa de la cursa, però també van disfrutar molt de l'entorn i
les vistes espectaculars aèries de la vall d'Àger i del congost de Mont-rebei, molt
contents també pels resultats que van aconseguir en aquesta prova tant dura i
exigent. Els tres corredors de l’equip de Curses i Marxes del Solsonès que van
participar en aquesta marató-ultra de 50 km, van ser Xavi Sanchez Navarro 15è
amb un temps de 6h 54' 10, Quico Riu 46è amb 8h 43' 22 i Gerard Torres. El
Gerard va haver d'abandonar per un dolor fort al peu, el Quico va entrar entre
els millors de la categoria aconseguint la segona plaça a tan sols dos minuts del
primer.

Cal remarcar que només vuitanta-cinc atletes de cent-vint inscrits van poder
acabar la prova. L’últim en creuar la línia de meta ho va fer amb temps de 12h
45' 22.

El passat 22 d'abril es disputà a Fonollosa la segona edició
de la XAMAL RACE. Cursa per muntanya de 17 km amb
un desnivell de +552m amb un recorregut circular amb
sortida i arribada al nucli antic del poble.
La bellesa del paisatge és una de les caracteristiques
d’aquesta cursa del Plà del Bages, amb serres arrodonides
i grans extensions de boscos de pinars, alzines i roures,
propi de la Catalunya central. El seu paisatge propi de la
Catalunya Central fa gaudir als corredors de boscos de
pins i matolls frondosos.
El nostre corrededor Efren Llobet de l’Equip de Curses i Marxes del Solsonès va
completar la cursa amb un temps de 1h 49' 07.
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El passat diumenge 22 a les 09:30h des de la plaça del poble de Vilanova de
l’Aguda tingué lloc la sortida de la cursa de 22 km i un desnivell de +1000m i la
cursa de 12 km i un desnivell de +500 m.
El guanyador de la prova de 22 km fou el conegut atleta Xavi Espiña amb
2h 01' 10 i en fèmines l’atleta Meritxell Martell amb 2h 46' 22.
Els tres corredors de l’equip de Curses i Marxes del Solsonès que van participar
van ser: Xavi Montraveta 29è amb un temps de 2h 44' 19, David Planes 35è
amb 2h 48' 27 i Marc Reig que participar a la prova de 12 km acabant amb 23è
posició amb un temps de 1h 25' 05.
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SALDES, als peus de la mítica muntanya del PEDRAFORCA, és un lloc ideal i un
paradís per la pràctica del Trail Running.
La SALDESXTRAIL, s'ha dut a terme aquest diumenge 20 de maig en distàncies
de 42k / 22k / 11k.
RESPECTE UN ENTORN NATURAL ÚNIC
La Saldes Xtrail 2018 ha travessat aquest any
per dins els límits del Parc Nacional el CadíMoixeró i l'Espai, Gallina Pelada i la la Serra
d’Ensija.
Sota un diluvi i amb un emocionant final de
cursa van arribar els primers classificats de la
marató, el podi masculí fou per José Antonio
Pérez 4h 19' 01.
En fèmines el podi fou per Míriam Moreno
5h 53' 39. Que fou la única en completar la
totalitat del recorregut.
En la distància Trail 22K, es va imposar Ferran
Alboquers 2h 27' 32. El nostre atleta Xavi
Montraveta de l'Equip de CES amb un temps de 3h 15' 30 va aconseguit entrar
40 de la general d’un total de 160 corredors.
En fèmines primera posiciò per Maria Gil 3h 03' 47.
En la Short de 11km podi per Joan Miras
1h 01' 00.
En noies Verónica Granda 1h 23' 34 fou la
primera. La Solsonina Elisabet Parejo de
l'Equip de Curses i Marxes (CES) en un temps
de 1h 46' 30 va entrar 4 de la seva categoria.
L’últim atleta en creuar la línea de meta en
aquesta distancia Short va fer 2h 42' 02.
PALS, poble gentil, un dels millors paratges de la
Costa Brava.
Aquest passat diumenge a les 8:30h del matí
desde el pavelló poliesportiu tingué lloc la sortida
de la 7a Cursa de muntanya, Quemany 224. Un
recorregut de 10 km i amb un desnivell +350 m.
Hi van participar un total de 92 atletes entre ells
la nostra atleta del (CES) Susagna Lucas.
La prova va ser guanyada per Jordi Frigola amb
51:47.
En fèmines la guanyadora fou Elisenda Gombau
1h 04' 16. Susagna Lucas del nostre Equip amb 1h 28' 30 aconseguir una 7a
posició per categoría molt currada.
L’últim atleta en creuar la línea de meta va fer 2h 03' 28.

córrer món
Capítol XCVII: Polònia (III)
Arribem a Cracòvia ben entrada la tarda; el cel amenaça pluja; ens
allotgem a l’hotel i tornem el cotxe de lloguer ja que les dimensions de la
ciutat i la bona xarxa de transport públic conviden a passejar.
El primer matí a l’antiga capital l’iniciem al castell Wawel; grandiós i
pleníssim; cansats, pugem a un city tour, un vehicle estil camp de golf, i
fem una interessantíssima visita al gueto. El tour és molt complert; a més
de les detallades explicacions, vas fent parades als indrets més destacats
i pots visitant-los còmodament. Especialment emotives la fàbrica d’Oskar
Schindler i la plaça de la Concòrdia, on els nazis concentraven els jueus
per ser deportats. Com a detall curiós, descobrim que al gueto hi va
néixer Helena Rubinstein, un dels noms pioners de l’alta cosmètica.
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Tota la ciutat vella és molt bonica: el mercat dels draps, la muralla, amb
la porta de St. Florià i la Barbacana, i la Catedal, grandiosa, de totxo i
policromada a l’interior. Després de cada hora, un trompetista toca des
del campanar, igual que al castell de Varsòvia.

I si la ciutat ja és prou interessant, no ho són menys els seus entorns:
Auschwitz-Birkenau i les mines de sal de Wieliczka són dues visites
d’obligat compliment. És aconsellable treure les entrades amb antelació i
anar-hi en algun dels busos organitzats que et recullen a l’hotel i et guien
durant tota la visita.
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A Auschwitz I, els nazis van aprofitar una antiga caserna militar. Hi ha
moltíssima gent. La visita és molt detallada i impactant; el camp està
molt ben conservat: barracons, presó, lloc de recompte, forca, paret
d'afusellament, cel·les d'aïllament, tones de cabells, munts de sabates i
utensilis, fotos, documents i estadístiques, cambra de gas, crematoris...

Birkenau és immens i desolat, conserva alguns barracons, les runes de
les cambres de gas i els crematoris, i la mítica entrada amb les vies de
tren. Especialment dur trepitjar l'andana on després de dies en vagons
de càrrega, els confinats baixaven, deixaven els equipatges i eren triats:
útils per al treball o cambres de gas! Homes a una banda i dones i nens
a l'altra... Al barracó de la mort hi confinaven dones que esperaven a ser
1.000 per anar a les cambres. Com pot algú haver promogut semblant
genocidi...?

I per rematar l’estada, els vespres a la plaça del mercat són deliciosos:
bon clima, bona cuina en terrasses tranquil·les i l’especialitat de la plaça:
paperines de fruita recoberta de xocolata!!
CRO MANYÓ
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Les mines de Wieliczka són impressionants, grandioses. L’ascensor baixa
fins a 135 metres; sales, escultures, capelles, despatxos, un restaurant
amb salons de festa... 300 quilòmetres de galeries (en visitem 3), tot
molt ben adequat i amb una guia fantàstica. Realment, una visita que
val molt i molt la pena!

opinió
ENCARA TENIM LES ARRELS
Al llarg de la nostra història, ho han intentat molts cops, de deixar-nos
el sentit de país, aigualit, descafeïnat. D’algun sector o altre han brotat
intencions de deixar la terra catalana, sense nom, sense òrgans de govern,
sense arrels... Però sí que hem rebut moltes clatellades, però les arrels
encara les tenim, i ben fortes i arrapades a molta fondària. I en fa més de
mil anys (i també al llarg de la nostra història).
Des del temps del comte Borrell, de Jaume I el Conqueridor, amb Guifré el
Pelós, s’hi anaven afegint arrels amb uns comtes com Berenguer, amb dones
decidides com Ermessenda. Més arrels quan arribem a trobar el president
Pau Claris.
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Les arrels es sotraguejaven, però no s’arrencaven. Vam tenir la força de la
resistència el 1714. La història segueix, no s’atura. Deuria ser el 1909? Les
arrels es tornaren a regar amb sang: les forces del govern van afusellar
vilment, a Montjuïc, Ferrer i Guàrdia, un català digne, mestre molt exemplar.
Més sang a les arrels quan el general Franco va afusellar un home catòlic i
polític enamorat de Catalunya, Manuel Carrasco i Formiguera.
Hi ha hagut moments en què les arrels s’han bellugat, han tremolat molt,
però no les han pogut arrencar. Van aguantar el pes d’una immensitat de
bombes, va ser duran la guerra civil. Sí, va ser quan el Duce, un criminal que
era amic de Franco i es deia Mussolini, amb els avions Savoia, el 1938 va
voler atemorir la gent, bombardejant amb molta crueltat Barcelona i altres
punts, va ser terrible. Van tremolar les arrels durant la guerra civil en la qual
es cometeren atrocitats als dos bàndols. Van tremolar, i van rebre regalims
de sang, la matinada del 15 d’octubre de 1940, quan el règim franquista va
assassinar el president Companys.
Les arrels van rebre regalims de sang, en començar una dictadura, que dels
anys 40 al 50 del segle passat, al Camp de la Bota i altres indrets, afusellaven
persones innocents. Les arrels van tremolar quan al 1974 van assassinar
Salvador Puig Antich. Les arrels d’amor a la Terra Catalana han tremolat
de patiment i han tremolat d’emoció als moments d’il·lusió i d’esperança. I
encara hi són. No les ha pogut arrencar ningú.
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
Obre’t en català
L’exposició “Obre’t en català” de Plataforma per la Llengua es va
poder veure a la Biblioteca Carles Morató de Solsona fins al passat dia 10
de maig. En deu plafons expositius convidava els visitants a reflexionar
sobre hàbits lingüístics que afavoreixen o dificulten la interrelació i
cohesió social entre parlants de diferents llengües. I es feia evident que
la llengua pròpia d’un territori ha de ser també la llengua comunament
usada amb les persones nouvingudes.
Tant els textos com les imatges d’aquesta exposició anaven dirigits
especialment al públic catalanoparlant. Mostraven la necessitat de parlar
en català amb les persones que no coneixen aquesta llengua i com l’hàbit
de canviar de llengua amb una persona immigrada no afavoreix la seva
inclusió social.
Aquest últim fet explica alguns prejudicis i tòpics que es van poder
tractar en un taller de sensibilitació i gestió lingüística que va
complementar aquesta exposició. S’hi van inscriure principalment
persones que duen a terme tasques d’atenció al públic en el seu treball
diari, de diferents àrees i departaments de l’Administració solsonina.

<https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/3927/
lexposicio-obret-en-catala-arriba-solsona>
<https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/arxius/
exposicions/obret_en_catala.pdf>

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès
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Així doncs, en un entorn cada cop més multilingüe, es va posar de relleu
com les persones que parlen habitualment català poden facilitar aquesta
llengua a les persones que no el parlen. Només cal fer el pas d’”obrir-se
en català”.

cuina
CREMA FREDA D'ESPÀRRECS VERDS
INGREDIENTS:
-2 manats espàrrecs verds
-700 ml de brou de verdures
-1 got vi blanc afruitat
-1 porro
-1 gra d'all
-100 g de tomàquets secs
-150 ml nata líquida
-oli oliva verge
-sal i pebre negre
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PREPARACIÓ:
Netegeu els espàrrecs i escaldeu-los, en aigua salada. Refresqueu-los i
talleu-los a trossets.
Netegeu el porro i piqueu-lo amb l'all. Sofregiu-ho amb unes gotes d'oli i
quan comenci a daurar-se, afegiu-hi els espàrrecs trossejats.
-Salpebreu-ho i continueu la cocció durant uns 8 minuts tot seguit
incorporeu-hi el vi i el brou de verdures, ho deixarem uns 10 minuts
més. Tritureu-ho amb la batedora. Ara incorporeu-hi la nata i deixeu
que arrenqui el bull. Torneu-ho a triturar. Rectifiqueu-ne el punt de sal i
coleu-ho per un colador xinès.
-Hi posem els tomàquets secs tallats a daus i unes gotes d'oli d'oliva
verge.
Mercè.

activitats realitzades
MATINALS GR5:
Abril 8 - Aiguafreda – Montseny
Abril 22 - Montseny – Sant Celoni
Abril 14 - GR-3 - Solsona-Cardona
Maig 20 - 25a Caminada Popular de Solsona.
Juny 9 i 10 - St Celoni–St Martí de
Montnegre -Canet

ESQUÍ DE MUNTANYA:
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7 i 8 d'abril: Pic de la Serrera
21 i 22 d'abril: Ventolau
6 de maig: Pic Negre d'Envalira
26 i 27 de maig: Neouvielle.
9 de juny: Dinar de final de
temporada.

PROJECCIONS:
3 juny - Projeccions Festival de Torelló 2018.
DESSINE-MOI UN CHAMOIS Anne, Erik i
Véronique Lapied. França. 2017. 70' .GRAN
PREMI 2017, Premi FEEC a la millor Fotografia
i Premi BOREAL al millor guió.
THE EYES OF GOD Olaf Obsommer. Alemanya.
2016. 31'. Premi CERVESA DEL MONTSENY al
millor film +Xtrem

ALTRES:
7 juny - IV Fira de l'Esport.
10 juny - Caminada Popular "Reviu el
Procés cap a la República".
21 juny - Presentació del llibre "Balmes
Encontades" d'Antonino Mestres a la
Biblioteca Carles Morató
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