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Mollet estrena una zona d’escalada
de blocs
Es troba a la Pista Municipal d’Atletisme La Pedra Salvadora i la gestiona el
Club Muntanyenc Mollet

105
Escalada
Esport que consisteix a pujar per una superfície difícil molt vertical utilitzant les quatre
extremitats per progressar.
Bloc
Roca no gaire alta on es practica l’escalada
sense l’ajut de cordes. En anglès en diuen
boulder. El terme per anomenar la pràctica
d’aquest esport és escalada de blocs: modalitat d’escalada segons el material consistent a progressar en escalada lliure sense
corda per parets de petita alçària i gran dificultat. Parlem d’escola de bloc per referir-nos
a la zona on predomina la modalitat d’escalada de blocs.
Rocòdrom
En canvi, el rocòdrom és una estructura artificial que simula la paret rocosa, amb preses fixes i vies, que s’utilitza sobretot per entrenar-s’hi però també per competir-hi. Es
refereix a l’escalada de més alçada, en què,
per seguretat, es necessita anar encordat.

Cercapous
Peça de ferro proveïda de crocs o ganxos i
fixada a l’extrem d’una corda que serveix per
pescar coses que hagin caigut dins d’un pou
o d’una cisterna, etc. També rep el nom de:
cercapoals, pescapous o caçacàntirs.
Tot i que sembla estrany que es digui cercapous, perquè no en cerca de pous, en
aquest mot el verb cercar conserva el significat arcaic de recórrer, però perdut aquest significat en el parlar corrent, i havent passat el
verb cercar a significar buscar, la gent, en
alguns llocs, ha corregit cercapous en cercapoals, tenint en compte que el que es busca no és el pou, sinó els poals, és a dir, càntirs i galledes per pouar perdudes al fons del
pou. (DCVB)

Escalfallits
Escalfador rodó, petit, amb tapa foradada i
mànec, omplert de brases, utilitzat per escalfar el llit.

Clemàstecs
Cadena amb ganxos que es fixa a la llar de
foc on es pengen els perols o les olles que
es volen escalfar.

Al número anterior preguntàvem què significa ai, cabàs!. La solució correcta era la 3: Ja
és massa, això! L’encertant va ser Lola
Hernández, d’Infograf Vallès.

Esclopet
Peça de fusta semblant a un esclop petit, que
servia com a guant sense dits per ficar-hi la
mà esquerra de la persona que segava, generalment tres dits, i guardar-la de talls que
es podria fer amb la falç o el volant.

L’endevinalla

El que preguntem ara és: què significa ser
de can Fanga?
1. Haver nascut en una casa de pagès del
mateix nom.
2. Ser d’un poble sense carrers asfaltats.
3. Ser de Madrid.
4. Ser de Barcelona.
La persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà de premi tindrà de premi el llibre
Etnobotànica de Gallecs, de la col·lecció
Vicenç Plantada, del CEM.

Webs
Webs on trobareu el terme bloc en l’àmbit de les competicions esportives:
. http://www.cereddis.cat/index.php/competicio/escalada-en-bloc
. http://www.feec.cat/competici%C3%B3/escalada-esportiva#copa_bloc
. http://www.feec.cat/sites/default/files/Fitxers/competicio/reglaments/
reglament_escalada_esportiva_2013.pdf
http://www.termcat.cat/docs/DL/noms_plantes/
Sabíeu que del Papaver rhoeas hi ha gent que en diu rosella, gallaret, vermelló, quiquiriquic, republicans, badabadocs...? És el que hem trobat a l’exposició Terminologia i variació geolingüistica en els
noms populars de les plantes, del TERMCAT que hem tingut a la Biblioteca Can Mulà. Per ampliar
aquesta informació podeu consultar el diccionari en línia Noms de plantes.
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Mollet del Vallès ha recordat el món agrari els mesos de setembre i octubre. Per aquest motiu, el
Consorci per a la Normalització Lingüística i el TERMCAT han col·laborat en la revisió del lèxic Eines
i estris de la vida rural, editat per l’Ajuntament, que recull una part de les eines i dels estris de la
Col·lecció Baldiri Ros, de la masia de can Pacià de Mollet.

