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Ja el tenim aquí El Grup el nou
butlletí de l’entitat. Ha de ser, i
esperem que ho sigui, el nostre
vincle d’unió. Deixem enrere el
full de comunicació mensual,
per passar a un butlletí bimensual on estareu informats de tot
el que es mou al voltant de la
nostra entitat. A part de l’agenda d’activitats, ara podreu
trobar-hi moltes més novetats.
Hi haurà un espai per a l’entrevista i cada mes un membre de
l’entitat serà entrevistat i ens
explicarà les seves inquietuds
per la muntanya. Hi haurà un
espai per a les notícies d’actualitat de la nostra població en
afers o aspectes que la nostra
entitat defensa, com és el cas
del patrimoni, la natura, les
tradicions del nostre poble i del
nostre país, Catalunya. Donarem la paraula a les seccions,
amb cròniques de les sortides
realitza-

quals estem adherits. Per conèixer una mica més la nostra
entitat, mantenim i impulsem un
espai d’història d’UME on dominaran les curiositats i descobriràs coses molt interessants
d’aquests gairebé 50 anys d’existència. A més, per tal que el
soci sigui partícip directe del
butlletí, hi haurà “La veu del
Soci”, espai d’opinió, reflexió,
crítica o denúncia de qualsevol
tema que lligui amb el tarannà
de l’entitat.
Les persones que formen part
d’aquest nou projecte són: Mercè Mitjans com a editora; Néstor Gómez, coordinador; Marta
Jiménez com a lingüista; David
Achell, a càrrec de l’entrevista;
Josep Valentí, a càrrec de la
història. Dit això, ara queda el
més important: la continuïtat i la
teva implicació.

Butlletí 1, segona etapa

des o amb vivències particulars.
Donarem la benvinguda als nous
socis; a cada publicació s’esccriuran els noms dels socis dels
darrers dos mesos. Trobareu
les notícies més rellevants de
les diferents federacions a les,

Marxa del Garraf, més voluntaris que mai
La Marxa del Garraf torna a
presentar novetats. Si bé a
l’edició del 2007 vàrem canviar
el recorregut en un 80% i vàrem
reduir els quilòmetres d’asfalt,
enguany hem donat un pas més,
fer dues marxes en una. La raó i
objectiu de la nova prova (G21)
és apropar la marxa a la
població de Gavà, que el poble
de Gavà pugui participar en una
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força i energia que mai. Del que
en s p odem sen t ir més
orgullosos és que un centenar
de persones formaran part de
l’organització. Poques entitats
tenen tanta empenta com per
concentrar tant de personal per
donar cobertura a una prova
esportiva. MOLTES, MOLTES
GRÀCIES AVANÇADES A
TOTHOM.

marxa ja consolidada a nivell de
Catalunya. Aquest reptes no
són gratuïts i tenen el seu
peatge. Els membres de
l’organització hem hagut de
pensar l’esforç de l‟entitat, la
infrastructura, en lligar totes
dues marxes en una, si
recompensava o no fer aquest
immens esforç. Ja amb la ferma
decisió que sí, hi anem amb més
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destacat

Presentació “Tiempo y clima en montaña”
El dimecres, 26 de
novembre a les
19.30h
a
la
Biblioteca de Josep
Soler i Vidal, en
Jordi
Pons
presentarà el llibre
Tiempo y Clima en
montaña a Gavà.

ELS NOUS
SOCIS,
BENVNGUTS:

2071 Pedro R. Vicencio
2072 Óscar Lozano
2073 Àngels Obiols
2074 Ruben Sánchez
2075 Isabel Montes
2076 Eva Martínez

Aquesta
obra
ofereix
al
muntanyenc una
eina útil per conèixer millor
el nostre temps i el nostre
clima d’alta muntanya. Sabem
que són molts els aficionats i
les
aficionades
al
muntanyisme, l’alpinisme o
l’esquí i per aquesta raó s’ha
creat aquesta obra. La idea és

que el muntanyenc conegui i
entengui millor tot allò que
estigui relacionat amb la
meteorologia, sobretot en
cotes altes, ja que serà aquí
on el temps determinarà les
activitats alpines. El llibre
s’estructura en nou capítols
que parlen sobre els elements
del temps que més relació
tenen amb la muntanya.

t e o r o l ò g i q u es v i sc u de s
darrerament als Pirineus
(torbs, aiguats o gebrades
intenses). A més, fem una
relació entre el canvi climàtic
i la seva influència en la
muntanya, tot plegat amb
l’aportació d’articles
complementaris escrits per
especialistes en meteorologia
o clima.

Hi trobarem una guia visual
de núvols i pautes bàsiques
per a realitzar una previsió
meteorològica (en el terreny
o des de casa, amb Internet).
Expliquem com afecten les
inclemències meteorològiques
al muntanyenc i també analitzem algunes situacions me-

En resum, una eina que ens
servirà per entendre millor el
temps i el clima i que aconsellem portar a la motxilla per
tal de poder-la consultar, per
exemple, en les nostres estades a la muntanya.
Jordi Pons

2077 Gonzalo Vela
2078 Núria Vidal
2079 Marta Barrufet
2080 Jorge Delgado
2081

Pako Izquierdo

2082

Eva Maria Bonet

2083

Marc Luna

2084

Chantal Sánchez

2085

Maria Heredia

2086

Julia Espinos

2087

David Manzano

2088

Radostini Pavlov

2089

Adrià González

2090

Oscar Rodríguez

2091

Marc Senserrich

Aplec de Sant Miquel
Un any més, l’Aplec de Sant
Miquel ha estat motiu per
conmemorar un fet històric.
Enguany s’han donat a conèixer
els 750 anys de la
creació del sometent. La
representació teatral, va girar
entorn a aquesta epopeia.
No hi va faltar la tradicional
xocolatada, la missa, la gimca-

na infantil, el joc de colles,, la
visita guiada al castell, la mostra de balls , les sardanes, la
coca de vidre, el vermut, la
típica rajola per als més matiners i el dinar de germanor i
les postres compartides.
Com a nova iniciativa es va
organitzar una exposició , a
la capella de Sant Miquel,

sobre la fauna autòctona del
Garraf.
La secció juvenil de la UME
va pujar-hi el dia abans, va
netejar el camí i els voltants
del castell, va fer jocs i va
organitzar la infraestructura i
el bar.
L’assistència va ser un èxit.
M. Mercè Mitjans

11 de setembre: la Diada
Aquest any un cop més la
nostra entitat ha volgut
celebrar la Diada Nacional de Catalunya posant
una gran senyera al cim
del Calamot.
Al voltant d’unes trenta
persones vàrem pujar al
turó i un cop arribats a
dalt i muntada l’estructura
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amb la senyera fixada a
l’extrem, es va aixecar
amb l’ajut de tothom.
El resultat: una fantàstica
senyera de més de tres
metres de llargada, elevada a 9 metres d’alçada.
Després, molt contents
vàrem cantar el cant dels
Segadors.

Enguany la senyera va
durar vuit dies,, a tots ens
hauria agradat que durés
més temps.
Des d’aquí animem a tots
els socis que el proper
11 de setembre hi siguem
molts més.

Miquel Zurriaga
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Duatló de Núria

Moment de la sortida
Diumenge 19 d’octubre a les 8
hores, amb un temps agradable,
moltes ganes i molta illusió per
passar-nos-ho bé, una colla de
membres de la UME participàvem
a la Duatló de Núria, una de les

més exigents que
tenen lloc a Catalunya.
Per sort, tot va sortir
amb
absoluta
normalitat i no vam
haver de lamentar la
caiguda o accident per
part de ningú. Ha
estat la primera
vegada per a uns
quants de nosaltres i les
expectatives són bones. Ben segur
que hi tornarem.
Aquesta duatló d‟alta muntanya és
molt exigent. La sortida es fa des
de Queralbs a una cota de 1.230m
i cal pujar en BTT fins a Fontalba,

cota 2.070. A partir d’aquest punt,
es deixa la bicicleta fins assolir el
cim del Puigmal 2.913 m corrent o
caminant segons les forces de
cadascú. Un cop assolit el cim, cal
fer el camí de tornada, primer a
peu fins a Fontalba i de nou amb
BTT fins a Queralbs.
Els participants de la UME són:
Santiago Trujillo en 3.55 h, Éric
Alaball en 4.03 h, José Ballano
4.10h, Antonio González 4.21 h,
José A. Jiménez 4.21h, Juan Carlos
Escuté 4.23h, Josep Oriol 4.38h,
Rodrigo Garcia 5.13 h i Baldiri
Hernández 5.59 h.
Jose Ballano

Bonificació i escalada al castell de Montjuïc
Segons el conveni signat entre la
FEEC i el Patronat de la Muntanya
de Montserrat, els titulars de la
llicència federativa tenen una bonificació de 2€ per vehicle en la taxa
de l’aparcament del monestir de
Montserrat. També s’ha signat un
altre conveni entre les dues entitats per mitjà del qual es regula
l’escalada, les vies ferrades i les
canals equipades al Parc Natural
de la Muntanya de Monttserrat.

En la mateixa línia, la FEEC i l’Ajuntament de Barcelona estudien un
conveni per equipar i mantenir
itineraris d’escalada a la zona del
castell de Montjuïc per tal de promocionar aquest esport.
L’activitat d’escalada es fa al castell
des dels anys setanta, encara que
de manera irregular. Per tant, es
pretén equipar itineraris aptes per
a escaladors de tots nivells i amb
elements de seguretat actuals.

Nova aventura per Toni Salvador i Bridget,
Callén
assoleixen els 100 Cims

L’escalador Xavier Gómez
dels millors de Catalunya

Després de la Matahon de Sables i
de la Ultra Trail de Montblanc, en
Toni Callen va a fer el Gran Raid
de Illa Reunió, també coneguda
com la “diagonal dels bojos”. Consisteix en una travessa de 150km
que creua l’illa de costa a costa en
un ambient càlid i extremadament
humit.

L’escalador d’UME Xavier Gómez
va quedar primer de la Copa
Catalana d’Escalada en Bloc dins la
categoria de promoció, disputada
en tres proves, Barcelona, Andorra
i Sabadell,

Ja tenim els primers socis a fer els
100 Cims: Salvador Badia amb 115
cims i Bridget Higgins amb 100.

100 Cims és una iniciativa portada
a terme per la FEEC amb l’objectiu de fer conèixer el nostre
país a partir dels cent cims més
representatius i característics de
Catalunya. No gaire distanciats
La cita va ser el cap de setmana
dels 100 Cims es troben
del 24 al 26 d‟octubre. Al tancaAlejandro Froiz amb 84 i Mireia
ment del butlletí encara no teníem Florido amb 72.
el resultat de la prova.

En Xavier va guanyar les dues
primeres, mentre a Sabadell va
quedar segon. També va aconseguir el tercer lloc al Campionat de
Catalunya que es va tenir lloc a
l’Hospitalet de Llobregat.

Notícies
de la
FECC
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Campaments d’estiu 2008: Queralbs
Han estat uns quants mesos de reunions, trobades i preparatius, unes últimes setmanes de molta feina
i presses, per últim una nit curta, massa curta, on les hores s'escolen inexorablement entre preparar
la motxilla, els nervis i una mica de repòs inquiet.
Per fi, la intensa claror dels matins d'estiu, illumina una escena llargament repetida: 64 nens i nenes
amb les seves voluminoses motxilles, 2 autocars amb els respectius conductors que semblen més impacients per marxar que ningú,
20 persones mig adormides identificables per
les seves samarretes, totes iguals, que reflecteixen la seva alegria per començar i que són
les dels monitors, les monitores, la cuina i
intendència i per últim una munió de pares,
mares, germans i avis buscant la millor ubicació per acomiadar els infants.
Cada any es repeteix l'escena, des de fa molt
de temps i cal esperar-se a l'últim dia per
saber si els campaments han anat molt bé o
han estat un èxit. L'últim dia ens permet mirar enrere sense cap mena d'esforç i repassar
els deu dies que tots junts hem passat a la
muntanya.
Aquest any, com tots sabeu, l'equip de monitors, monitores, intendència i cuina ens hem quedat un
onzè dia i des d'aquest onzè dia hem mirat enrere i hem vist moltes coses. Coses bones i coses no
tant bones, però al final, si ho posem tot en una balança, el plat de les coses bones, pesa increïblement
més.
Recordem perfectament el Raid de Muntanya, amb la remuntada del riu, el pont encordat i les arenes
movedisses de fang. Una altra cosa que ens ve a la memòria són les “zorrades”, en especial la del lavabo lligat amb corda, la gimnàstica a les quatre del matí per als AiT i la del walkie talkie la nit de la guàrdia nocturna. Les olimpíades van ser una moment molt especial, amb l'arribada de la torxa i les proves. Evidentment recordem amb aigua a la boca els bunyols, els biquinis i el pastís de xocolata.
Per últim ens ve a la memòria l'últim dia, amb tots els pares, mares i altres familiars tots junts celebrant la fi dels deu dies de campaments.
En definitiva mirar enrere em serveix per rescatar uns records que em fan somriure i fins i tot riure.
Els campaments són una activitat especial per
a molta gent, n'hi ha que portem molts anys
venint, com a nens o com a monitors, n'hi ha
que porten moltíssims anys i n'hi ha que en
porten poquets. El que tots tenim en comú si
repetim, cosa força habitual, és que ens ho
hem passat genialment bé i que hem inclòs els
campaments en la programació anual de les
nostres vacances d'estiu.
Aixecar-me cada dia superadormit però al mig
de la muntanya, amb la brisa fresca del matí
refredant-me les orelles i la claror de l'alba
encegant-me és una de les coses més especials
que conformen els meus estius.
Espero que per a la resta sigui igual.
Equip de persones que fan possibles
els campaments
Marc Zurriaga Mitjans
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Apunts per a la història de l’UME
Presentació
Per tal que no es perdi la informació de què disposo, així com del que encara recordo, he decidit començar amb aquest
butlletí i seguir amb els successius el relat del contingut dels apunts que tinc sobre els orígens de la nostra entitat així com
d’un seguit de les activitats realitzades en els primers anys.
Aquests relats haurien de servir per adjuntar amb altres fonts d’informació per tal que en un futur immediat es pugui escriure la història de la Unió Muntanyenca Eramprunyà.

ELS ORIGENS .- Part primera
Cap a l´any 1959, el vicari de Gavà en Mossèn Abelard contacta amb el GES del Club Muntanyenc Barcelonès per demanarlos que facin un curset d’espeleologia al grup de Panteres de l’Aspirantat de Gavà ja que aquest, influïts pels relats continguts en el llibre Avencs i coves han agafat un gran interès per conèixer l’espeleologia.
El curset va començar fent una exploració de l’avenc de l’Esquerrà i amb tan mala sort que en Lluís Via va relliscar quasi al
final del pou dels Concrecionats i en caure uns metres, es va trencar la clavícula. Espantats per l’accident, els nostres pares
ens van prohibir continuar amb el curset.
Més endavant aquest joves procedents de l’Aspirantat, formen l’any 1961 el Centre Excursionista Gavà i la seva seu social
s’estableix en un pis dels edificis del desaparegut cinema Kursal. Alguns dels seus socis van ser en Ramon Domènec, Joaquim Castell, Lluís Via, Bargalló, Pineda, Josep Valentí, Efren Pastor, Joaquim Roca i segurament algú que no recordo.
Mentrestant, també a Gavà, hi ha un altre grup d’excursionisme anomenat Grup d’Amics (els del CEG els dèiem els “Guita
Nius”); entre els seus membres recordo en Miquel Colomé, Vicenç Agustí, Vives, Olivella, J. Mª Vidal.
Els dos grups sovint ens trobem al Centre Recreatiu Can Sellarès per llogar materials de muntanya ja que en aquestes dependències hi havia hagut una secció de muntanya i entre altres materials disposaven de motxilles, tendes de campanya, uns
40 m d’electrons, cordes de cànem, quinqués de petroli i alguna altra cosa.
Un bon dia la direcció de Can Sellarès ens va convocar als dos grups i també a un grup de joves treballadors de la Cia
Roca interessats en les activitats de muntanya i a tots tres grups ens varen plantejar la possibilitat que ens uníssim amb un
sol grup per formar una secció de muntanya dins les dependències del Centre Recreatiu Can Sellarès ja que disposaríem
d’avantatges com sala de reunions, magatzem de materials, disposició econòmica per a comprar nous materials, subvencions... Davant de l’esplèndid oferiment no ens va caldre pensar-nos-ho gaire i vàrem aceptar.
El grup de joves treballadors de la Cia Roca eren entre altres n’Emili Trallero, Efren Pastor, Escoriza, Joaquim Castell, Josep
Valentí, Poveda, Mañogil, Joaquim Roca i Lluís Via; com podreu observar alguns d’ells pertanyien també al CEG, la qual cosa
va facilitar la unió dels diferents grups.
Un cop acordada la formació d’un sol grup de muntanya vàrem nomenar n’Emili Trallero Montclús com a representat de la
Secció dins de la Junta del Centre Recreatiu i més tard la Direcció del Centre Recreatiu es va batejar com a Sección de
Montaña del Centro Recreativo Can Sellarés

La pluja anulla la Marxa Nocturna
Deu n’hi do quina pluja. La vuitena edició de la Marxa Nocturna va
ser anul.lada per mal temps. Era la
primera vegada que es suspenia
des de la seva creació l’any 2000.

Carretera Santa Creu de Calafell.
A la Rambla les tapes del clavegueram a tocar amb la carretera,
saltaven de la pressió de l’aigua
que brollava sense parar.

El passat 12 de juliol a dos quarts
de 9, hora de sortida de la marxa
un mar de pluja queia sobre Gavà.
Els carrers anaven com rius, plens
de vorera a vorera, era el cas de la

Sota aquesta situació es va desestimar tirar cap endavant la sortida.
Mirant els registres de precipitació, no era per menys, varen caure
48 mm, en menys d’una hora
Cortina d’aigua sobre el Calamot i Massís del Garraf
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Entrevista a... Jordi Pons
L’èxit d’una activitat a la muntanya és sinònim d’una bona informació meteorològica”

“

Va començar en això de la muntanya fa 15 anys,
llevant-se de matinada per esperar que l’Alzina
Graells el portés al Pirineu. Va entrar a la UME
per SEAM i en va ser vocal de Biblioteca. Esquí
de muntanya i de fons, escalada en glaç, barrancs, BTT i marxes de resistència. Ha dut la
UME a l’Aconcagua i encara avui recorda com li
va costar pujar per primera vegada a la Penya
Ginesta. Entre un punt i l’altre han passat molts
cursets de formació, molta pràctica i moltes
ganes. Avui és el representant de la UME al
Consell Municipal de Medi Ambient i vocal del
Consell Consultiu del Parc del Garraf. Acaba de
publicar el llibre Tiempo y clima en Montaña
amb Ediciones Desnivel. És el soci número
1.042.

Com sorgeix la idea d’escriure un llibre?
La meva passió per la muntanya i la meva trajectòria professional, dedicada des de fa 10 anys a la informació
meteorològica en diversos mitjans de comunicació, van ser els elements que es van barrejar per tirar endavant
aquest projecte. Desnivel Ediciones no s’ho va pensar pas gaire i un parell de setmanes després de presentarlos la proposta ja signàvem el contracte.

És un llibre per als amants de la meteorologia o per als amants de la muntanya?
El llibre pot interessar tant als uns com als altres, tenint en compte que, normalment, els aficionats a la meteorologia acostumen també a practicar algun esport a la natura. Tot i així, no cal ser un expert muntanyenc per
interessar-se pel llibre ja que està plantejat com un manual de les pautes bàsiques i més importants del temps
atmosfèric.

Augmenta el nombre d’accidents a la muntanya. Li hem perdut el respecte?
Les facilitats per accedir als cims i l’avenç de les tecnologies han desprestigiat una mica l’entorn muntanyenc.
Abans per pujar a una muntanya necessitaves una logística i una preparació i, per tant, s’hi anava sent molt
conscient de les limitacions personals o del grup. Actualment, sembla que s’hi vagi una mica a la babalà i confiant, en el darrer moment, en una trucada al 112 que els salvi del marrón.

Conèixer la previsió del temps ha de formar part de la preparació d’una ruta?
L’èxit d’una activitat a la muntanya és sinònim d’una bona informació meteorològica. Sense unes bones previsions del temps no es pot ascendir a les grans serralades del món i, qualsevol errada en les prediccions, pot
desencadenar algun accident. Conèixer i saber interpretar els pronòstics i saber algunes de les pautes bàsiques per realitzar una previsió meteorològica pot estalviar-nos molts problemes a la muntanya.

David Achell
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ULTRA TRAIL TOUR DU MONTBLANC
Finalment, ha arribat el gran dia. Toni (Callén), Juan Carlos, Jaume, Jose, Ismael, Meritxell i Baldiri, membres
tots de la UME, junt amb altres companys i amics de Catalunya èrem aquí, a la sortida de la cursa NonStop considerada la més dura d’Europa amb 166,4 km i un desnivell acumulat de 19.500 m.
De fons s’escoltava una música de Vangelis Conquesta del Paradís, la qual cosa ens fa esgarrifar la pell a tots
durant la llarga espera. Boom!!! Són les 18.30 h i ens donen la sortida; “sort, suerte, bon courage, aupa,
allez allez” i en moltes altres llengües, és el que s’escoltava entre els participants i el públic. Crec que sóc
l’únic, però no, mirant al meu voltant hi ha més participants plorant. Sí, sí, estic plorant d’emoció, això és
únic. Tot l’any lluitant amb curses, entrenaments per arribar avui aquí i no sé pas si podré acabar. Queda un
llarg camí per recórrer, però bé “ho intentaré”.
Una gran cua serpenteja fins Les Houches, on vaig desitjar sort a Juan Carlos; ja comença la gran pujada i no puc assolir el seu ritme. Cal
afanyar-se una mica perquè el control de pas del quilòmetre 31, Les Contamines és just de temps, a partir d’allí agafo la companyia de
José i Toni (amic de José). Bufffff!!!!. Vaig fatal, dues punxades a l’esquena i el pitjor de tot, m’estic adormint, no m’ho puc creure, haig de
prendre cafeïna que reservava per al quilòmetre 20 (dopatge). Bé, arribo a Chapieux quilòmetre 50 i són les 5 de la matinada, m’he
recuperat, menjo alguna cosa i continuo. Ara venen 1.000 m de pujada en 10 km, on agafo un bon ritme amb els meus inseparables
bastons i a continuar engolint quilòmetres….
Arribo a Courmayeur al quilòmetre 78, són les 11,30 h i ja en tenia ganes, ara tocava canviar-se de roba, sobretot, els mitjons, i proveir
la motxilla amb més aliments i sobres d’isotònic i algun gel d’hidrats, però el millor va ser un bon plat de pasta amb formatge, un got de
brou calentet i, per descomptat, un got de Coca Cola.
Mare meva, amb prou feines porto 2 km d’aquest darrer control i cada 100 metres m’haig d’aturar, això és horrible, quina calor.
Sorpresa!!! En qüestió de mitja hora veig com 7 o 8 participant donen mitja volta. No s’han oblidat res, sinó que abandonen, és el que
em faltava, veure gent abandonar més forta que jo. I el més trist és que José m’ha comunicat en Courmayeur que a Juan Carlos se
l’havien endut amb helicòpter en el quilòmetre 60 aproximadament i per a més inri, José també ho havia deixat allà mateix.
Jo ja no sabia què pensar. Valor i cap endavant com sigui.
Aleshores Toni, el company de José, i jo ens vàrem aliar i vam formar un tàndem. Vam arribar al refugi de Bertone, i tot després de
pujar i baixar sense parar passem pel refugi de Bonatti, baixant directament cap a Arnuva, on descansem uns 5 minuts per dirigir-nos cap
al Grand Col Ferret. Increïble, ja estic al quilòmetre 99, estic a punt de superar la barrera dels 100 km i per primera vegada les cames
em responen molt bé, 20 km de baixada passant per la Fouly, on parlo per telèfon amb la Laia, la meva dona, i en fa saber que en Toni
Callén ha abandonat, no m’ho puc creure, tres companys i amics ja no hi són a la cursa, amb tot el que has treballat per venir fins aquí.
Truco a en Juan Carlos al mòbil i parlo amb la Cristina, la seva dona, em diu que ell es troba bé i em quedo més tranquil.
Arribem a Champex-Lac, situat en el quilòmetre 123, són les 00,45 h, només resten
43km, estic feliç i apa, una altre plat de pasta, un got de brou, coca-cola i sant tornem-hi.
Aquí comença una altra cursa, la temuda segona nit i no em crec el que veig, a mesura
que anem avançant, en un banc, dalt d’una roca, en l’herba, escampats, amb els frontals
oberts, hi ha participants tombats dormint. I jo, segueixo fins que el fantasma de la son
ataca de nou, mentre em defenso amb una doble dosi de cafeïna.
Estem arribant a Vallorcine, quilòmetre 148, ja només en manquen 18 i són les 9.45 h del
matí i em desbordo d’alegria quan veig la Laia, la Belen i el Toni Callen, aquí m’informen
que el Jaume és troba molt poc per davant nostre, “es un hueso dificil de roer”, només
queda una pujada i una baixada. No importa el temps que fem, perquè això ja s’acaba i en
la darrera pujada les passem magres, se’ns acaba l’aigua per la xafogor. Tot i que ja no
importa, aquesta cursa és molt dura, duríssima, no només cal portar les cames
preparades, sinó la ment al 100%. M’aturo en un rierol a refrescar-me i omplir el dipòsit
d’aigua fresca de la meva motxilla i segueixo. Giro el cap i tothom es troba aturat en el
mateix rierol, la darrera pujada ens ha deixat deshidratats, però bé, ja som a la Flegère,
només queden 6 quilòmetres per a l’arribada. Arribats a aquest punt, començo a estar
eufòric, pel poc que em queda per arribar i com més m’aproximo, l’eufòria augmenta i no
em fan mal les cames, increïble.
Finalment, arribem i una allau de públic forma un llarg passadís on ens llencen crits d’ànim
que ens acompanyen fins a l’arribada, on ens esperen companys, amics i família, és
fantàstic. Total, he trigat 44 hores 21 minuts i dono les gràcies a tots aquells que en tot
Baldiri Hernández
moment m’heu donat el vostre suport . Gràcies a tots!

Descripció

NOVEMBRE

Secció

Activitat

Diumenge 9

Entitat

MARXA DEL GARRAF Novetat: dos itineraris 45 km o 21 km. De 6 del matí a 7 de la tarda a
la plaça Balmes

Dissabte 15

SEAM

VIA FERRADA

La Regina. Via situada a Oliana, Alt Urgell. Més informació a secretaria i
vocal de la secció

Diumenge 16

Infantil

EXCURSIÓ D'UN DIA

Lloc a determinar. Serà una excursió intensa i divertida. Més informació a
secretaria i monitors de la secció.

Divendres 21

Entitat

MARXA DEL GARRAF Agraïment als col·laboradors. Un refrigeri per donar les gràcies als
collaboradors de la Marxa. A 2/4 de 9 del vespre a l'entitat.

Dissabte 22

Senders

EXCURSIONISME

Els Gorgs i l'avenc de la Febró. Serra de la Mussara Distància 17 km.
Temps 5 h. A les 7 del matí a l'entitat.

Cap de setmanaCultural
22 i 22

SORTIDA CULTURAL Camí Vora del Ter. Excursió de Manlleu a Roda de Ter, 6 km. Visita al
Museu Tèxtil de Manlleu, Esquerda i Monestir de Casserres.

Cap de setmanaSEAM
22 i 23

ALPINISME

Dimecres 26

Entitat

PRESENTACIÓ LLIBRE Tiempo y Clima en Montaña. En Jordi Pons presentarà el seu llibre a
Gavà. Lloc a la Biblioteca Josep Soler i Vidal a 2/4 de 8 de la tarda.

Divendres 28

SEAM

AUDIOVISUAL

Ascensió al Càstor 4.223 m (Monte Rosa). Es projectarà al local de
l'entitat a 3/4 de 9 del vespre.

Dissabte 29

Senders

EXCURSIONISME

Sant Bernat - Matagalls. Parc Natural del Montseny. Distància 15 km.
Temps 5 h. A 2/4 de 8 del matí a l'entitat.

Dissabte 29

Infantil

ACTIVITAT DE TARDA A l’Entitat. Tarda temàtica del trimestre. No desvetllarem de què anirà,
sorpresa.

Diumenge 30

Entitat

TREBALL DE CAMP

Treball de restauració de la Creu de la Morella. Creu col·locada per
la nostra entitat dalt de la Morella l'any 1965.

Secció

Activitat

Descripció

Dissabte 13

Senders

SENDERISME

GR 176 Ruta de les 20 Ermites. GR que discorre entre les comarques
del Berguedà i Bages. Tram a determinar.

Dissabte 13

Infantil

CAGA TIÓ

A l'Entitat. La darrera activitat de local, fem cagar el tió

Diumenge 14

Infantil i Juvenil COLLOCACIÓ
PESSEBRE

Ascensió al Clarabides 3.012 m. El cim es troba a la zona de Benasc. Cal
informar-se amb anterioritat al vocal de la secció.

DESEMBRE

P. N. del Montseny. Excursió de Coll Formic a Viladrau passant per Sant
Segimon. Sortida amb autocar.

Cap de setmanaSEAM
13 i 14

ALPINISME

Ascensió als Encantats 2.747 m. Cim emblemàtic situat al Parc
Nacional d'Aigüestotes - Sant Maurici.

Divendres 19

Entitat

BONES FESTES

Brindem amb una copa de cava. Donem la benvinguda al Nadal amb
coca i cava. A 2/4 de 9 del vespre a l'entitat.

Dissabte 20

Senders

EXCURSIONISME

Espai Natural de Foix. Sortida matinal. Nivell de dificultat fàcil.

Dissabte 20

SEAM

ESCALADA
ESPORTIVA

P. N. Montserrat. Més informació a secretaria i vocal de la secció.

Del 21 al 28

Arxiu-història

EXPOSICIÓ

Fauna i flora autòctona del Garraf. Les fotografies de gran tamany
seran exposades a la nostra entitat.

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dimecres i divendres de 19

Dimarts, dimecres i dijous

Dimecres de 20.40 a 23 hores

a 21 hores

De 19 a 21 hores

Divendres de 19 a 22.30 hores

Horari Secretaria
Rambla Lluch, 4.

Dissabtes de 15 a 20 hores

Telèfon: 93 662 01 24
Correo: info@umegava.org

Lloc: entitat, Rambla Lluc

Lloc: Nova Piscina Municipal

