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editorial
Estem vivint una etapa convulsa dins la nostra societat per
l’existència de presos polítics, exiliats i represaliats degut al
«procés». Tots volem mostrar la nostra solidaritat amb ells i els
seus familiars.
És per això que dins del món excursionista ha sorgit la idea dels
CIMS PER LA LLIBERTAT que té com a objectiu conscienciar de la
injustícia que representa aquesta situació, així com transmetre el
nostre suport incondicional a les persones directament afectades.
CIMS PER LA LLIBERTAT és una acció esportiva, solidària i
reivindicativa. Consisteix en una ascensió simultània a 18 cims
del territori que han estat triats directament pels nostres presos,
exiliats i represaliats polítics.
La finalitat és fer-los arribar el nostre suport, oferir-los el nostre
esforç i fer el nostre crit a la llibertat des dels punts més alts del
país. Des dels punts que ells han triat farem ben visible que no és
normal la situació que estem vivint i exigirem democràcia, diàleg
i justícia.
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S’ha escollit el proper dia 13 d'octubre de 2018 per fer aquesta
activitat, i a hores d'ara ja està a desbordada!!!

activitats previstes
MUNTANYA:
13 d'octubre - Cims per la Llibertat. Ascensió a 13 cims diferents triats
pels presos, exiliats i reprasaliats polítics
26 de desembre - Pujada del Pessebre al Pedró del Quatre Batlles.
MATINALS:
29 de setembre - Caminada Solsona-Ratavilla: Setmana de la 		
Mobilitat Sostenible-18
GR-2:
30 de setembre - Aiguafreda - La Garriga: (15,390 km.)
7 d'octubre - La Garriga - Montmeló: (17,465 km.)
21 d'octubre - Montmeló - Sant Adrià del Besós: (17,875 km.)
11 de novembre - Final GR-2 Dinar i visites que no es van poder fer
en el seu moment
CURSES DE MUNTANYA:
28 d'octubre: 4a Edició "Passos de Gegant" i Fira "Sportest"
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ORIENTACIÓ:
1 de desembre: 16a Caminada d'Orientació
Com ja sabeu, es tracta de trobar uns controls amb l’ajut d’un mapa i
d’una brúixola. El dissabte 1 de desembre farem una xerrada informativa
(lloc i hora per confirmar).
- 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 fer-ho
és el divendres 30 de novembre. 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.

29é CICLE DE PROJECCIONS:
Dissabte, 3 de novembre - DHAULAGIRI, ascenso a la Montaña Blanca
Premi BBVA al millor film de Muntanya
2017
El 2008 una expedició argentina, formada
per quatre membres - Guillermo,
Christian, Sebastián i Darío - intenta
l'ascensió del Dhaulagiri i filmar-hi un
documental. Un d'ells, Darío, mor en
l&#39;intent. Retornats a casa, les
imatges es queden sense editar. El
2016 Guillermo comença a documentar
un segon viatge per respondre les
preguntes sense resposta que encara el
turmenten des de l'incident.

Dissabte, 10 de novembre - Sessió per concretar, encara
no s'ha pogut tancar la seva contractació.
Dissabte, 17 de novembre - OBJECTIU: MONT BLANC Agafat el

Dissabte, 24 de novembre - Sensacions-18, a càrrec de socis del CES (5'
per peli, el temps total
serà segons el número
de participants)
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repte, cal preparar-se físicament
i tècnicament per tal de poder
realitzar l’ascensió amb garanties,
seguretat i sobretot sense
patiments, gaudint del majestuós
entorn que ens brinda aquest
massís.
En aquesta conferència explicarem
el procés de preparació que hem seguit per tal d’assolir l’objectiu,
des d’un punt de vista personal, sense ànim de ser un exemple a
seguir.

matinals
El sender de gran recorregut (GR) 2, que comença a la Jonquera (Alt
Empordà), s’ha ampliat amb tres noves etapes i acaba a la Mediterrània.
Les tres noves etapes cobreixen un recorregut de 50 quilòmetres entre
Aiguafreda, al Vallès Oriental, i Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Fins
ara el GR 2, homologat el 1978, sumava deu etapes, que cobrien una
distància de 171 quilòmetres. Amb el nou tram, té 221 quilòmetres i
tretze etapes. Per tant continuarem aquest sender per a completar-lo en
els següents dies d’aquesta tardor:
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Dia 30 de setembre, etapa 11 d’Aiguafreda a la Garriga
Aquesta etapa amb inici a Aiguafreda
segueix la llera del riu Congost fins a
arribar a la Garriga, amb unes vistes
espectaculars dels Cingles de Bertí.
Durant el recorregut travessarem
poblacions com Sant Martí de
Centelles, Tagamanent o FigaróMontmany. Recorregut de l’etapa
15,390 km
Dia 7 d’octubre, etapa 12 de la Garriga a Montmeló
Aquesta penúltima etapa, continua resseguint tota la llera del riu
Congost i passant per poblacions
com Llerona o Granollers fins a
arribar a Montmeló, on té el seu
final. Durant el recorregut ens
introduirem en un traçat cada cop
més urbanitzat i industrialitzat.
Recorregut 17,465 km

Dia 21 d’octubre, etapa 13 Montmeló a Sant Adrià del Besos
Aquesta última etapa, ressegueix la llera del riu Besòs fins a la seva
desembocadura a Sant Adrià de Besòs. Durant bona part del recorregut
el sender coincideix amb un carril bici i diverses àrees de jocs infantils i
d'esbarjo. Recorregut 17,875 km

Dia 11 de novembre, Final del GR-2, dinar i visites dels llocs que no vam
poder visitar en el seu moment, com ara Sant Miquel del Fai, en aquest
moments segueix tancat per reformes.

notes ces

n
En el passat Corriol (189) es va publicar per error la sol·lució del
Sudoku 45 per duplicat, quedant sense publicar el del 46. Més endavant a
la pàgina 22 trobareu el resultat d'aquest juntament amb els que toquen
en aquest número.
n
Ja tenim autor pel pessebre d'anguany, ens el fa el David Guitart
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.
n
A l'hora d'acabar el Corriol encara no hem pogut tancar el programa
de les projeccions, més endavant ja us farem arribar el tríptic definitiu.
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n
La data màxima d’inscripció a la caminada d’Orientació serà el
divendres 30 de novembre.

equip de curses i marxes
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El passat 27 de maig tinguer lloc la triatló 100% Half Empuriabrava. A les
8:15 del matí des de la platja del passeig marítim, sortida dels triatletes
en el tram de 1,9km de natació, seguit de 90km en bicicleta i acabant
amb els 21km corrent. Amb una molt bona participació (350 triatletes
en total) i on hi va participar el nostre triatleta del Centre Excursionista
del Solsonès, Daniel
Merino Sort. La 100%
Half
Empuriabrava
és
prepara
amb
un recorregut que
envolta
paratges
naturals espectaculars
i que fan de la prova
un repte únic.
Des
del
passeig
Marítim, al camí natural del riu Muga,
passant pel Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà, creuant el municipi medieval
Castelló d’Empúries i arribant de nou a
la badia del Golf de Roses. El Daniel va
aconseguir acabar tota la prova de la 100%
Half Empuriabrava amb un magnific temps
de 5:19:50.
Moltes Felicitats crack!.

Nil Vendrells de l'Equip de Curses
i Marxes (CES) al X Vetical
Arruix Santa Fè (Organyà 2018).
Dissabte a la tarda del 2 de
juny a les 17:30h es va celebrar
la X Arruix. Cursa que pertany

al Circuit Fer de curses de muntanya.
Amb una molt bona participació i on el
nostre atleta de l'Equip Nil Vendrells i
va participar, per ell fou la seva primera
participació en el Vertical. Un recorregut
de 4,5km i +670m desnivell positiu.
L’Arruix de Santa Fè va neixer l’any
2009 amb motiu de la celebració del
25è Aniversari dels Bombers Voluntaris
d’Organyà. El recorregut s’inicia a la
plaça de l’Església d’Organyà, passa pel
nucli antic de la vila, la masia de la Borda
i segueix l’itinerari realitzat pel Mn. Cinto
Verdaguer i finalitza a l’ermita de Santa Fè
un cop s’ha tocat la campana (mitjançant
la cadena). L’ermita de Santa Fe, erigida sobre un penya-segat a 1220
metres d’alçada, és un dels punts més emblemàtics d’Organyà, des d’on
es pot gaudir d’una magnífica prespectiva, gairebé aèria, de tota la seva
plana i els seus contorns (serres del Cadí, Boumort i Port del Comte...). El
Nil Vendrells de l'Equip de Curses i Marxes del Solsonès va assolir el cim
amb un temps de 37:59. El Vertical fou guanyat per Martí Bestanachs de
l'Atlètic Santa Fè amb 28:22. En categoria femenina victòria per Imma
Parrila club Triatló Serradells 36:27. L’últim atleta va fer un temps de
1:17:55
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Diumenge passat 17
de juny amb una bona
participació BESTRAIL
amb col.laboració de
l’Ajuntament de La
Coma i la Pedra va
organitzar la 5à edició
de la Vall de Lord Trail.
Els atletes tenien tres
opcions
de
cursa:
Marató, Mitja Marató
de Muntanya i Trail de
14km amb sortida i
arribada a la plaça de
l’església de La Coma
i la Pedra. Totes les
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proves passaven
per l’espectacular
barranc del Clot
de l’Infern abans
d’arribar a la
Borda del Pujol...
Un increïble traçat
d’aventura!.
La Marató de
Muntanya
de
44,5km
i
un
desnivell
de
+2.900m tingué
la sortida a les
7:00h del matí. Aquesta arribava a la cota màxima 2.388m al Pedró dels
Quatre Batlles. El guanyador masculí de la prova fou el conegut Xavi
Espiña amb 5:25:40 i en fèmines l’atleta Merlès Martínez amb 7:56:45.
I participaren els atletes Solsonins de l’Equip de Curses i Marxes (CES):
Xavi Sánchez i Quico Riu. El Xavi Sánchez va entrar 8è de la general i
podi amb 2a posició per categoria amb un magnific temps de 6:22:30. El
Quico Riu 18è i també podi per categoria amb 7:17:20.
La Mitja Marató de Muntanya de 20,5km i un desnivell de +1.500m tingué
la sortida a les 7:45h del matí. Aquests van arribar a la cota màxima
2.283m al Cap del Verd. El guanyador masculí fou Jordi Vallès amb
2:14:54 i en fèmines l’atleta Laura Fornieles amb 3:06:05. De l’Equip de
Curses i Marxes (CES) i participaren: Ramon Cases i Marc Reig. Ramon
Cases 17è amb 2:57:25 i el Marc Reig 40è amb 3:21:28. En la Trail 14km
guanyador masculí Aleix Colell amb 1:25:17. En fèmines podi per Carla
Torra amb 1:45:40 i segona va quedar la nostra coneguda atleta Marta
Bosch amb 1:53:45.

passos de gegant
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animal
La merla d'aigua (Cinclus cinclus)
És un dels pocs ocells de l’ordre dels “moixons” (Passeriformes)
que és verdaderament aquàtic. Fa uns 18 cm de llargada. No té
res a veure amb la merla comuna ja que són de famílies diferents
tot i tenir el nom igual. El seu aspecte general és el d'un ocell
arrodonit, amb un bec força llarg. La gola i el ventre són d'un
color blanc pur, mentre que la resta és de color bru fosc. La
cua és molt curta igual que les ales, que són molt rodones. El
seu plomatge, molt dens, juntament amb un oli que genera una
glàndula que es troba al carpó (sobre la cua) queda completament
impermeabilitzat i això li permet capbussar-se i bussejar per dins
l'aigua sense mullar-se.
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Viu en els cursos alts i mitjans dels rius, torrents i rierols de
muntanya on és sedentari, és a dir que viu tot l'any en el mateix
lloc. És una espècie molt, molt sensible a la contaminació de
l'aigua, i desapareix ràpidament quan les aigües són una mica
pol·luïdes. Per tant, és un clar indicador de la puresa de l'aigua.
La seva alimentació és variada i inclou tota classe d'insectes
aquàtics que troba dins l'aigua i a sota les pedres. També pot
menjar llambrics que desenterra amb les potes i capgrossos. Les
immersions dins l'aigua poden durar fins a 30 segons, temps
suficient per aconseguir en cada immersió algun animaló per
menjar.
Un costum que té quan és fora de l'aigua és el d'ajupir-se i estirarse sobtadament amb la cua ben dreta i concentrat observant el
fons del riu.

A la nostra comarca, per sort, tenim una població força reeixida i
estable de merles d’aigua.
Raspinell
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El temps de la reproducció comença molt aviat amb la construcció
del niu. L’instal·la en els forats de ponts, parets o roques, però
sempre molt a prop de l'aigua. Sovint també fa el niu darrere els
salts d'aigua per la qual cosa té la niada molt segura; però això li
representa un gran esforç quan té els petits al niu, ja que ha de
travessar la columna d'aigua que cau amb força moltes vegades
al dia. La covada sol ser de 4 o 5 cries. Els joves al cap de 25 dies
aprenen abans a capbussar-se que a volar. A poc a poc s'aniran
independitzant i els pares encara faran una altra cria.

espeleologia
Balma de la font de l’Hostal de les Forques
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Està situada al final dels camps de sota la casa de l’Hostal de
les Forques, al costat mateix de la font. Per arribar-hi cal agafar
el camí forestal que surt de la casa i baixa, pel mig del bosc, en
direcció est; a uns cent metres, se segueix per l’esquerra un altre
camí forestal i de seguida per l’esquerra hi ha un corriol que ens
portarà a la font; a pocs metres hi ha la rasa i a sobre la petita
balma, entapissada de la mateixa vegetació de la rasa que la fa
passar desapercebuda.
Es tracta d’una petita balma
d’uns 4 x10 m de base
amb una alçària mitjana
d’1,20 m, amb uns 12 m de
recorregut. És a la mateixa
rasa i a poc a poc es va
tapant pel sediment que
aporta el torrent, durant les
pluges fortes. El terreny és
de gresos i el sostre de la
balma està ple de petites
estalactites que no passen de
30 cm però que l’entapissen
quasi tota, i li donen una
bellesa indiscutible. També
val la pena destacar que
la
majoria
d’aquestes
estalactites estan inclinades
cap a l’exterior desafiant la
llei de la gravetat.
Salvador Codina

córrer món
Capítol XCVIII: Milà
La ciutat de Milà és ben coneguda per ser la capital de la moda, pel seu
espectacular Duomo, pel mític teatre de la Scala, o fins i tot pels seus
dos equips de futbol, que comparteixen estadi malgrat la seva rivalitat
ciutadana. Però la capital Llombarda amaga tot un món d’art, cultura,
gastronomia i oci aptes per als visitants més exigents.

15

Nosaltres hi arribem un dia de desembre; el fet de trobar-se entre els
Apenins i els Alps, fa que els hiverns siguin freds i humits; estem gelats...
Ens instal·lem a Naviglio grande (s. XII-XIII), el principal de la xarxa
de cinc canals que connectava la ciutat amb els llacs Como, Maggiore i
Ticino, l’antic port de Milà. És un barri molt pintoresc, amb restaurants,
un mercat d’antiguitats, zones d’oci... ben diferent del majestuós nucli
antic.
Amb el tramvia ens atansem al centre, a la plaça del Duomo, un
monumental temple gòtic (s. XIV), amb una capacitat per a 40.000
persones; certament, les cues i els controls de seguretat per accedir
a l’interior i a les terrasses són interminables, però paga la pena tenir
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paciència, l’espectacle s´ho val. Sortint, entrem a les elegants galeries
Vittorio Emmanuele II, on admirem l’espectacular cúpula de vidre; també
està bé pujar a l’skyline, les teulades de les galeries, sobretot a la nit.
Ben a prop, ens topem amb la Scala, l’emblemàtica òpera de Milà; és hora
de funció i el públic endiumenjat va fent cap a l’entrada. Nosaltres no hem
dut corbata, així que anem al Castello Sforzesco, la imponent fortalesa
que la família Sforza va convertir en una de les corts més influents de la
Itàlia renaixentista, i que Napoleó I es va ocupar de destruir; malgrat tot,
la visita val molt la pena: pinacoteca,  Pietà Rondanini (Michelangelo),
mobles, armes, sala delle Asse (frescos de Da Vinci), capella ducal...
Sortint, tornem a la Piazza du Duomo, on cada vespre interpreten nadales
d’una forma ben original.

El segon dia, visitem la cripta del Santo Sepolcro, situada on es creuaven
el cardo i el decumano de l'antiga Mediolanum, amb una rèplica del sant
sudari de Torí i de la tomba de Jesús, i passegem pel barri comercial;
realment, un exercici prou interessant, fins i tot per als que no ens
agraden gaire les botigues. A la tarda, un altre dels indrets emblemàtics:
l’estadi comunale Giuseppe Meazza/San Siro, que comparteixen AC Milan
i Inter de Milan, amb un museu futbolístic modern i carregat de nostàlgia.
Per rematar el dia, la basílica de Sant’Ambrogio, fundada el 379 dC i la
Pinacoteca Ambrosiana, amb obres de Botticelli i Da Vinci, entre altres.
Ens queda pendent Santa Maria delle Grazie, on es troba el fresc de
L’últim sopar, de Leonardo Da Vinci; no hi ha hagut manera d’aconseguir
entrades; serà l’excusa per tornar i visitar els entorns: l’illa Borromea,
Certosa di Pavia i el Llac Maggiore...
Ah, i la gastronomia, excel·lent: pasta, pizza, rissotto, carpaccio,
ossobuco, gelatti, panettone, vins de Chianti... què podem dir de la cuina
italiana que no se sàpiga?
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CRO MANYÓ

opinió
CAMINANT FAREU CAMÍ, FAREU SALUT I FAREU PAÍS
Bona gent excursionista: una felicitació sincera per aquests 25 anys de
caminades populars. Desitjo que seguiu caminant i ja sé que ho fareu. Agafeu
una forta embranzida per organitzar-ne més i més. I a la caminada sempre
us hi acompanyarà l’alegria, la rialla, l’amistat, la rebuda que us farà la natura
amb un brillant verd d’esperança. Organitzant caminades feu possible que
vagi augmentant la munió de persones a les quals se’ls desperta les ganes de
practicar aquesta activitat tan digna, tan profitosa, tan saludable.
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L’aire, el sol, l’olor de les plantes, tot us omplirà ànima i cos de benestar, de
pau interior, d’optimisme... Una de les moltes característiques de la caminada
és que hi participa gent gran, jovent i quitxalla. És esperançador veure nens i
nenes que adequadament al seu nivell gaudeixen de la sensació agradable que
reben i que pot ser un començament d’aquesta cosa tan magnífica que és l’amor
a la natura. Em prenc la llibertat de demanar que en programeu alguna cada
quan sigui per a nens i nenes. I si és possible que vegin les caminades de la gent
gran, que ho coneguin bé. Potser es poden aconseguir maneres de muntar-ho;
segur que amb la bona traça que demostreu, la imaginació apareixerà amb
encert.
Ara em vull adreçar no només al CES, també a altra gent. A les famílies, pares,
mares, tiets... Potser ja ho feu: sortir a passejar amb els infants als afores de la
ciutat. És bo de fer-ho de tant en tant. No cal anar gaire lluny, però sí arribar a
indrets on comencin a aparèixer espais de natura. Podeu fer conèixer la varietat
de plantes, la seva olor; saber quines són romaní, timó, espígol, barballó...; les
que són útils per a infusions... I quan arribin punts de bellesa, que sàpiguen
gaudir-ne en contemplar-los. On brotin les flors, fer-ne saber els noms.
Començar a fressar els camins de la natura, que en sentin goig, i alhora
acompanyar-los en els camins de la vida, que estic segur que ja ho feu. I segur
que hi poseu tendresa. En pot ser una engruna quan en acabar una passejada
els podeu suggerir que agafin alguna d’aquelles flors del marge o de vora d’un
camp i... “Que us sembla quitxalla? D’aquestes flors, fem-ne un bonic pomell i
portem-lo a la iaia, que avui no ha sortit de casa”. Doncs, també estic segur que
el somriure d’aquella iaia serà com el brotar d’una flor d’agraïment per aquell
lluminós gest de bondat.
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
Pompeu Fabra, actes de commemoració a Solsona
En l’edició del Corriol núm. 188 es va presentar un article titulat “Pompeu
Fabra, excursionista”. S’hi començaven a esbossar alguns dels actes
previstos durant el 2018 per commemorar els 150 anys del seu naixement
(1868) i els 100 de la publicació de la Gramàtica catalana (1918).
Aquesta celebració s’ha difós per tot el territori català i durant la
tardor serà més present que mai a Solsona amb activitats que la
Direcció General de Política Lingüística ha programat específicament
per donar a conèixer la figura i l’obra d’aquest gran Mestre. Fabra va
viure indiscutiblement compromès amb la tasca de dotar la llengua
catalana d’una estandardització i d’una normativa que, avalada per
l’Institut d’Estudis Catalans, ha estat oficial fins a trobar el relleu en
noves publicacions d’aquesta institució (com és el cas del Diccionari de
la llengua catalana el 1995 i la Gramàtica de la llengua catalana el 2016).

I mentrestant, qui vulgui apropar-se lúdicament a la coneixença d’aquest
personatge cabdal per a la llengua catalana té múltiples propostes:
Passatemps sobre Pompeu Fabra
«Clic a Fabra», un curs en línia sobre Pompeu Fabra
Dictats Fabra
Joc interactiu Pompeu Fabra

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès
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Les activitats previstes a Solsona per commemorar l’Any Fabra tindran
lloc durant la primera quinzena de novembre a la Biblioteca Carles
Morató, que acollirà l’exposició “Pompeu Fabra. Una llengua completa”,
la conferència “Dades i alguna curiositat entorn del ‘seny ordenador de la
llengua catalana’” a càrrec de la filòloga Mònica Montserrat, l’espectacle
de titelles “Mestre Fabra, caçador de paraules” i el monòleg dramatitzat
“Pompeu Fabra, una jugada Mestra!”.

cuina
CREPS
INGREDIENTS: (per uns 12 crepes)
-250 gr farina
-1/2 litre de llet
-3 ous
-50 gr de mantega
-1 polsim de sal
-100 aprox de mantega per posar a la paella i fer els crepes

20

PREPARACIÓ:
Posem la mantega a foc suau perquè es desfaci, sense que arribi a bullir.
En un pot de "turmix" hi posem els ous, la farina, la llet, la mantega
desfeta i la sal. Ho batem tot bé. Deixem el pot a la nevera uns 30
minuts, perquè reposi la massa.
Mentre podem anar pensant amb el farcit que hi volem posar i prepararho: melmelada, xocolata, fruites...si són crepes dolces,o bé embotits,
formatges,
verdures, salmó, tonyina... si són salades.
Després agafem una paella mitjana, la posem al foc i deixem que s'escalfi
bé. Hi posem un tros de mantega, veurem que es desfà.
Tot seguit amb un cullerot hi tirem la massa de la crepe fins que quedi
cobert el cul de la paella, distribuïm bé la pasta per tot arreu fent girar
la paella perquè s'escampi. Quan veiem que la crepe s' infla per trossos,
vol dir que ja està cuita per aquell costat i es pot tombar. Ho farem
amb una espumadora plana i la
passem suaument per sota la crepe,
la tombeu de cap a l'altre costat. Un
cop ja està cuita la traiem deixant-la
relliscar cap al plat.
Un cop tenim la crepe al plat, la
farcim del que ens agradi més.
Mercè.

activitats realitzades

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

21 i 22 de juliol - Pic de Mauberme -Vall
d'Aran (2.881 m.) per Bagergue

29 de juliol - Ferrada Eth Taro d'Arties (Vall d'Aran).
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FERRADES:
15 de juliol - Ferrada Roc del Quer (Andorra).

PROJECCIÓ:
19 Juliol - SETMANA DEL MEDI AMBIENT - Cinema a la Fresca
Projecció de: DESSINE-MOI UN CHAMOIS
TRAVESSA DE MUNTANYA:
Primers de setembre - 2a part de la travessa "Coronallacs" pels llacs
d'Andorra.
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CAMINADES:
2 de setembre - Caminada Popular
al Vinyet de Solsona
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