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editorial

Acabem de realitzar el 29è Cicle de Projeccions durant el qual hem
visualitzat una colla de projeccions molt interessants. Voldríem
destacar la bona acollida que ha tingut l’última sessió, en què,
sota la denominació de Sensacions-18, es van projectar 12 curts
d’unes temàtiques diverses entre els quals el públic va poder votar
el que més li va agradar, que és el que va guanyar un petit regal.
Aquesta edició va ser la tercera vegada que es programava la sessió
participativa dels socis, encara que alguna vegada amb anterioritat
ja vam fer alguna cosa semblant, i pensem que és una bona ocasió
per mostrar les activitats que es fan durant l’any.
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Per tant creiem que és una bona idea continuar amb aquest format,
si bé no descartem incorporar-hi petits matisos que encara el poden
fer més interessant. Però sobretot valorem molt la participació dels
socis i voldríem encoratjar-vos que ja ara, amb temps, penseu
a plasmar les vostres activitats en uns vídeos perquè els pugui
gaudir tothom i aconseguir, així, fer el 30è Cicle molt més gran!!!.

activitats previstes
MUNTANYA:
26 de desembre - Pujada del Pessebre al Pedró del Quatre Batlles.
26 i 27 de gener - Sortida de cap de setmana amb raquetes de neu
al Refugi de Malniu a la Cerdanya (informació 636855371-Alba).
ESQUÍ DE MUNTANYA:
16 de desembre: Ja tenim neu.
12 de gener: Pic del Pam (2470). Capcir.
26 de gener: Pic de la Basera o dels Llacs (2693 m.) Andorra.
9 i 10 de febrer: Cerví de Durro (2655 m.) Vall de Boí.
24 de febrer: Vallter-Núria (2800 m.) Ripollès.
10 de març: Pic d'Alba (2764 m.) Ariega.
23 i 24 de març: Montlude (2519 m.) Vall d'Aran.
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ASSEMBLEA:
gener 24 - Assemblea General de Socis.

notes ces
n La sortida del dia del pessebre serà a les 8 del matí de la freixera.
n Enguany, també participem al concurs de pessebres. Està exposat a
l’aparador de la botiga Tàndem Esports. El pessebre l’ha fet el David
Guitart.
n Per comprar tiquets amb descompte al Port del Comte ho heu de fer
amb el carnet de soci.
n Els que vulgueu treure la targeta de Federat podeu fer-ho a partir del
3 de desembre, el pagament serà a través de transferència bancària
(podeu trobar les instruccions al web). A les pàgines 8 i 9 d’aquest
Corriol hi ha el quadre de llicències.
n L’Assemblea Ordinària de socis, serà el dijous dia 24 de gener de 2019.
Properament enviarem la convocatòria.
n Tots els socis que estiguin al corrent de pagament el proper dia 31 de
desembre, jugaran la quantitat de 0,30 cts. d’Euro als números 44288
i 43907 de la Grossa de Cap d'any.
n Adjuntem el carnet de soci per l’any 2019.
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animal
La Marta ( Martes martes)
És un mamífer carnívor que està dins la família dels mustèlids, com la
mostela o la fagina. D’aquesta última es diferencia, entre altres coses,
per la taca triangular de color taronja marronosa que es troba a la part
del pit i que, en el cas de la fagina, és de color blanc.
El seu cos, com a bon mustèlid, és allargat. En el cap ample i triangular
s’hi distingeixen els ulls, molt frontals i de color negre, orelles petites i
punxegudes i el morro acabat en punta. Les potes són curtes i acabades
amb cinc dits que estan recobertes de pèls inclús a sota, a la planta dels
peus. La cua llarga i grossa amb abundància de pèls llargs i rígids sol ser
la meitat de llarga que el cos.
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El seu hàbitat està íntimament lligat als grans boscos, sobretot de
coníferes, és a dir pins i avets, però també el podrem trobar en fagedes
i en rouredes. A la nostra comarca és un animal molt escàs i només es
troba a les parts més altes, on hi ha les grans extensions de bosc.
Viu allunyada de tot contacte humà, a les parts més profundes del bosc.
Allà instalarà el seu territori on hi haurà diversos habitacles per criar
o simplement per passar-hi les hores de descans. Aquests estaran en
forats als arbres, en antics nius d’esquirol o entre esquerdes a les roques.
La femella entra en zel el mes de juliol, només quinze dies. En aquest
període, es poden veure uns quants mascles dins el seu territori lluitant
per cobrir la femella. Un cop fertilitzada, la femella assumirà tota sola
la dura tasca de la reproducció. El part sol ser d’una a set cries, però
el més normal són de dues a quatre, i tindrà lloc durant el mes d’abril.
Quan neixen les cries són molt petites, sense pèl i cegues. No obriran els
ulls fins a la cinquena setmana i mamaran de la mare fins als dos mesos.
Les petites martes seguiran amb la mare fins que aquesta torni a entrar
en zel.
La marta es pot alimentar de tota classe d’animals que siguin més petits
que ella: des d’ocells, rossegadors, rèptils, amfibis, fruits, ous, mel,
insectes i, més rarament, llebres i inclús cries de cabirol!
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La vida de la marta és solitària, cada exemplar té el seu territori i només
està activa al capvespre i a la nit.
Finalment cal dir que és una espècie que no està inclosa en la penosa
llista dels animals en perill d’ extinció, però les seves poblacions són
escasses precisament perquè cada individu necessita un territori molt
extens i per la pressió a la que la sotmet els humans.
RASPINELL

8

llicències federatives
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espeleologia
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VOLTA ESPELEOLÒGICA AL CAPOLAT
Partir de les cases de Posada, a l’aparcament que hi ha a la dreta, al quilòmetre 17
aproximadament. Pujar pel corriol ben marcat que passa pel mig de bosc guanyant
alçada progressivament. Un cop superat el grau de Llobeta arribar a un petit altiplà. Anar
pujant petits marges d’antics camps de conreu fins arribar, primer, a l’abandona casa
de Llobeta i, una mica més amunt, a la casa de Capdevila de Llobeta, amb una ermita
romànica dedicada a sant Iscle i santa Victòria.
Continuar pel corriol senyalitzat, primer planejant i després en pujada, fins a trobar
una pista forestal. La seguirem en direcció nord. Una mica més amunt girar a la dreta
per un camí abandonat. De mica en mica anar guanyant alçada, i el camí és converteix
en un corriol molt fressat, fins que s’arriba al peu del cingle coincidint amb una petita
balma, però de sostre molt alt. És la balma de l’Areny, al peu d’aquesta gran muralla de
conglomerat.
El corriol entra a la rasa de l’Areny on la vegetació és més exuberant, de grans pins amb
alzines i boixos de considerable valor ecològic. Travessar per sota d’uns grans blocs de
roca caiguda i més endavant travessar la rasa i començar a pujar el grau de l’Areny.
Un cop superat el grau continuarem el corriol pujant suaument i travessarem una petita
rasa fins arribar a un camí de desforestar. Seguir per l’esquerra, en pujada, fins arribar a
una gran clariana. A partir d’aquí seguir unes fites de pedres i senyals de pintura groga
que ens marcaran el camí a seguir. Arribar al camí que ens portarà al Capolatell o presó
de Busa.
Arribar al mirador del Capolat en el serrat de les Gralles. Magnífica panoràmica al nord.
Continuar pel camí baixant suament de desnivell. Travessar la inclinada palanca metàl·lica
per entrar al Capolatell, també anomenat “la Presó de Busa”. Al mig, trobarem l’avenc del
Capolatell n 2 i, al final, l’avenc del Capolatell n 1, on hi ha un dibuix d’un dimoni pintat a
la paret de l’avenc. Aquests avencs realment són dues grans esquerdes tectòniques que
baixen 110m aproximadament partint el gran monòlit del Capolatell en dos grans blocs.
Tornar al mirador del Capolat i baixar per un petit corriolet a peu de cingle en direcció
est. Hem d’anar amb precaució en aquest trajecte en passar a peu de cingle. Trobar dos
corriols. Anar a la dreta, seguint a peu de cingle i, als pocs metres es troba, al costat
mateix, un forat; és la cova del Dimoni. Petita cova estreta formada per una esquerda
d’una diàclasi de la roca de conglomerat. La descripció i la topografia ja van ser fetes en
el corriol n 74, pàg. 8-9.
Continuant per la rua, uns metres més amunt encara trobarem una petita balma al peu
del cingle amb unes paelles velles penjades de la paret. És la balma de la Llebre. A l’estiu
deu ser un lloc molt agraït per pernoctar-hi, però a l’hivern deu ser un congelador.
Tornar a la cruïlla i baixar pocs metres fins a trobar una altra cruïlla. Pel camí de la dreta
passaríem per sota mateix de les espectaculars parets nord del Capolat. Seguir per la
dreta amb molta precaució, perquè la baixada és forta. De mica en mica el pendent es
va suavitzant.

Arribar a un camí forestal i continuar per l’esquerra, tot passant per la font de la Llobeta
formada per una gran pica de pedra natural. Arribar al camí forestal que puja a la collada
d’Arques. Seguir cap al nord i de seguida deixar-lo per un altre camí a l’esquerra, tot
planejant. Més endavant es troben uns indicadors per baixar per una drecera per l’obaga
fins a trobar el mateix camí forestal que hem trobat anteriorment. Seguir fins agafar-ne
un altre per l’esquerra, en pujada, en més mal estat de conservació. Seguir les marques
de pintura donant la volta a la serra, en direcció sud i, poc a poc, acabar de baixar fins
al punt de sortida.

Salvador Codina

córrer món
Capítol XCIX: Escòcia (I)
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Escòcia és terra de clans i de castells, de llacs i de llegendes, de
muntanyes verdes... la pàtria del whisky, de les gaites i dels homes amb
faldilles. Un país preciós, on, malgrat haver de circular per l’esquerra i
que el temps canvia cada cinc minuts, t’hi pots sentir fàcilment com a
casa. En aquesta ocasió, visitarem les terres altes (Highlands), Edimburg
i Glasgow i voltants.

Arribem a Edimburg, fa fred i està núvol; anem a buscar el cotxe; volant
a la dreta, canvi a l'esquerra... tot el xip mental de conducció girat, i la
pluja, que ha decidit donar-nos la benvinguda a Escòcia; bona estrena!
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Malgrat tot, arribem a Stirling, ciutat històrica, porta de les terres altes
i escenari d’una de les victòries més sonades dels escocesos sobre
l’exèrcit anglès. Passejar pels seus carrers, malgrat una pluja que mulla
amb ganes, és un autèntic plaer; destaquem l'antiga presó, hotels de

luxe en antics palaus, l'església Holy Rude, del s. XV, on van coronar la
reina Maria Estuard; al costat hi ha l'antic cementiri, molt gran, cobert
de gespa, impressionant; passem per l'antiga plaça del mercat, amb
l’edifici del Toolboth (ajuntament-presó) i arribem al castell, on tenim
la sort de trobar una boda, on homes (i nens) encorbatats vesteixen el
tradicional kilt, amb els colors del seu clan. Als afores, es divisa l’imponent
monument a l’heroi nacional Sir William Wallace, una imponent torremuseu de 65 metres, amb unes vistes espectaculars de la ciutat, el riu i
l’indret de la batalla.

L’endemà, anem cap al Llac Lommond i al parc natural dels Trossachs.
Visitem el castell de Balloch, on trobem els primers gaiters del viatge.
Vorejant el llac, ens aturem a veure les illes, la piràmide de Inveruglas, i
a les impressionants cascades de Waven Sound. Tant aviat plou, com fa
sol... És ben bé un temps canviant.

Cap a la tarda, entrem a les Highlands; ho fem per Glencoe, una vall
molt ampla, encatifada de verd i solcada de llacs preciosos; la carretera
és bona, amb llargues rectes... un país de somni. Arribem al Ballachulish
Hotel, un petit castell, propietat de lady Evelyne McColl, petit, victorià i
sumptuós, al peu del llac, just davant les muntanyes.

CRO MANYÓ
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Sopem a Fort William, fem nit al castell -sense fantasma-, i sortim cap a
Malaig, per agafar el ferri de l'illa de Sky. De camí, ens aturem al pont de
Glenfinnan, a veure passar el Howgarts Express, -som en terres de Harry
Potter- i al monument a William Wallace. Arribem a Malaig; el ferri és ple;
l'alternativa és deixar el cotxe, passar a l’illa, donar un tomb a peu i tornar.
Ho descartem: demà ho intentarem pel pont. Passem Invergarrry, ens
aturem al memorial als soldats escocesos de la segona guerra mundial
i fem visita a un dels llocs emblemàtics: el Castell d’Urquhart, en ruïnes
però espectacular, amb unes vistes precioses al llac Ness. Després, mig
de casualitat, descobrim el Loch Ness Centre & Exhibition, el centre
d’interpretació del llac, molt ben ambientat i automatitzat, amb una
presentació molt acurada del monstre, la llegenda i la realitat científica.
Passem per Inverness, arribem Ardersier, i anem a dormir que demà
toca sortir d'hora cap a Sky.

opinió
JESUSET, NUET, NUET, MIG MORT DE FRED
Festes de Nadal, Pessebres, tió, cançons, Pastorets, etc. Un munt de fato, sí, està molt
bé tot això. Però trobo que va acompanyat d’un excés de “trafegueres” (ho he dit en
algun altre article, ja fa dies). Hi veig massa batibull, corredisses amunt i avall, compres,
consumició. En algun moment massa obsessió per al guarniment del pis, com si fos una
obligació. Jo, personalment, no hi posaria gaires galindaines. L’ambient voldria que fos
més tranquil, més assossegat.
Bé, ens diuen que celebrem uns fets molt importants: la vinguda del Fill de Déu al món.
Però d’allò ja fa més de dos mil anys, a mi no em produeix pas el caliu ni les sensacions
que prediquen els capellans. Ara és un record de tot allò.
Diuen que torna a venir el Senyor, jo no el veig pas arribar per cap camí. Veig una figura
ben treballada, d’un infant damunt d’un jaç de palla, Maria, Josep, una mula, un bou.
I en el record de l’esdeveniment a Betlem, ens venen preguntes al cap. Vegem: Si el
Pare dels cels va enviar el Fill del món, per què va permetre que hi arribés en un estable
“destartalat”, fred, que no se com aquella criatura no va agafar una pulmonia. I el Pare
dels cels, abans de la naixença, va permetre que Josep i Maria paressin bojos, trucant
a tots els portals, quan Maria era a punt de trencar aigües, i els anessin clavant la porta
pels nassos.
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Aquell infant -deien- era el fill de Deu. Així, era l’hereu? En el tema del parentiu al Cel,
no en soc pas expert. De cop apareix l’Esperit Sant; pregunto: Així son tres deus? Em
diuen que no, que no, que només n´hi ha un. Em quedo amb el cap com un timbal. Val
més que ho deixem estar i ja s’ho faran.
Millor que agafi la matèria pel cantó bo. Sí, reconec que dins les festes nadalenques
hi ha coses que s’han de valorar i posar-hi atenció. Exemples: els pessebres, n´hi ha
que els estan fent amb molt bona traça, ben muntats, ben presentats, i és bonic de
veritat. Una altra: algunes botigues guarneixen l’aparador adient amb l’època; per Nadal
mostren gràcia i imaginació, cal aturar-se a contemplar-ho.
Si l’Orfeó ofereix un concert de Nadal, ja sé que els cants els entonaran d’una manera
magnífica. Alhora és un goig dir que l’Orfeó Nova Solsona té molts anys d’història.
Personalment, recordo que de jove n’havia format part. N’era cantaire quan el dirigien
Joan Blesa i Camprubí i Josep Font Parera. Òndia! Si també havia estat secretari de la
junta de l’Orfeó. Quants bons records en tinc d’aquells dies!.
A les festes de Nadal-Pastorets! Boig! Que has crescut! Va ser una delícia poder-me
trobar a l’escenari, enmig de dimonis, àngels i pastors. De jove era un Lluquet amb
samarra i barretina, de gran, era un Getsè, emprenyat perquè el llop es menjava les
ovelles. Però era un emprenyament que era una delícia.
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
DEU ANYS DE L'OPTIMOT

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès
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Aquest any l’Optimot fa deu anys. És un servei automàtic de consultes
lingüístiques en línia que des del 2008 també ofereix atenció
personalitzada i, amb les consultes dels usuaris, alimenta el cercador
amb nova informació (són les fitxes de l’Optimot). El còmput de cerques
fetes fins al 2018 és d’uns 100 milions, fet que avala que sigui considerat
un referent a l’hora d’escriure bé i de manera autònoma el català.
Al llarg d’aquest temps s’hi han anat incorporant millores com ara el fet
que es pot visualitzar correctament des de qualsevol dispositiu mòbil.
Cal destacar també la inclusió de noves fonts que complementen els
diccionaris i recursos lingüístics que interactuen amb el cercador Optimot,
entre les quals són especialment rellevants les que fan referència a la
nova gramàtica i ortografia de l’Institut d’Estudis Catalans (2016).
Resumidament, a dia d’avui l’Optimot permet una àmplia selecció de
consultes (inclosos diferents àmbits professionals) i té canals de difusió
diversos:
cercador lingüístic en línia
servei d'atenció personalitzada
blog de l’Optimot (des del 2012)
Twitter @optimotcat (des del 2015)
Optimot/Dret
Optimot/Empresa
Optimot/Nova gramàtica i ortografia (des del 2016)
Aquest servei de consultes lingüístiques sobre la llengua catalana és
ofert per la Direcció General de Política Lingüística del Departament
de Cultura, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i del
TERMCAT.

cuina
SOPA DE BOLETS
INGREDIENTS:
-1 litre de caldo de pollastre
-200g de ceba tendra
-500g de bolets barrejats (camagrocs, llenegues,ceps...)
-Oli d'oliva verge
-1 gra d'all, sal
-Daus de pa torrat
-Encenalls de pernil salat
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PREPARACIÓ:
En una cassola amb oli, daureu l'all i la ceba, ben picats. Quan la ceba
estigui daurada, afegiu-hi els bolets tallats a trossos.
Quan els bolets estiguin daurats, afegiu-hi el caldo i deixeu-lo bullir 15
minuts a foc lent.
Tot seguit, tritureu la sopa amb la batedora, poseu-ho en un plat i tireu
per damunt el daus de pa i els encenalls de pernil.
També podeu reservar uns quants bolets tallats petits, els coeu a la
paella amb una mica d'oli i sal, els poseu de guarnició a la sopa.

Mercè.

activitats realitzades
MUNTANYA:
13 d'octubre - Ascenció al Pic del Comabona dins els Cims X Llibertat.

MATINALS:
29 de setembre - Caminada Solsona-Ratavilla: 		
Setmana de la Mobilitat Sostenible-18
GR-2:
30 de setembre - Aiguafreda - La Garriga.
7 d'octubre - La Garriga - Montmeló.
21 d'octubre - Montmeló - Sant Adrià del Besós.
11 de novembre - Monestir de Poblet - Final GR-2
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

29è CICLE DE PROJECCIONS:
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solució sudokus 190
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