UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ

EL GRUP

FUNDAT 1963

ADHERIDA
A:
Federació d’Entitats
Excursionistas de Cata-

I I I

È P O C A , N Ú M E R O

1 I

G E N E R / F E B R E R

2 0 0 9

Triple èxit en la CCCR 2008 i lliurament de premis a Gavà
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el 7 de febrer.
Edició rere edició, els resultats
de la Copa Catalana de Caminades de Resistència (CCCR) són
millors, i enguany no és diferent. Tres són els èxits. Primer,
per primera vegada en la CCCR, una sòcia de la nostra entitat, Meritxell Martí, ha aconseguit guanyar la CCCR, amb una
puntuació final de 173 punts
aconseguits en 14 proves. Els
resultats de l’esforç d’aquesta
campiona no només es troben a
les proves de la Copa, sinó
també en els resultats obtinguts
en proves o curses de muntanya
realitzades a Catalunya, Espanya
i també als Alps. Segon, en categoria masculina s’afegeixen al
títol de campions n’Ismael Molina, amb 146 punts obtinguts en
12 proves, i en Juan Carlos
Escuté amb 140 punts i 12 proves acabades. També volem fer
extensible la felicitació a Verónica Peláez, que s’ha quedat a les
portes d’aconseguir el títol; la
Verónica ha obtingut 101 punts
en 9 proves. Tercer èxit: per

bona participació dels nostres
socis ha permès salvar el desavantatge de punts fins arribar al
3r lloc. La classificació general
final reflecteix el potencial del
Club Excta. UECANOIA, campió amb 3718, seguit del C.
Excta. Esparreguera amb 2025
punts, i finalment i més lluny
UME amb 1761.
Cada any, una població de les
entitats organitzadores d’una de
les proves de la Copa és escollida per fer el lliurament del premis. Enguany, ens ha tocat a
nosaltres. El dissabte 7 de
febrer, a les 5.30 de la tarda
a l’Espai Maragall, serem els
organitzadors del lliurament
dels premis als campions de la
Copa Catalana de Caminades
de Resistència i de la Copa
Catalana de Marxes Tècniques
Regulades. S’espera que més de
50 entitats i més de 200 persones vinguin de tots els racons
de Catalunya.

segona vegada consecutiva UME
ha quedat en 3r lloc en la CCCR en categoria entitats.
Aquest bon resultat és degut als
48 socis federats que han fet
com a mínim una prova de la
Copa. UME arribava a la Marxa
del Garraf en 5a posició en la
classificació general, però una

Felicitació de Nadal...

:

SERVEIS:
Biblioteca
Formació
Biblioteca
Cartoteca
Cartoteca
Lloguer de Material
Assegurances
Assegurances
Lloguer de material
Boulder
Boulder
Rocòdrom
Rocòdrom
Escola de Muntanya

A hores d’ara, quan el butlletí
arriba a les vostres mans, ja s’ha
fet el sorteig de Nadal. No obstant esperem que hagueu tingut
un Bon Nadal i us desitgem Feliç
Any 2009. A més a més, els
socis heu tingut 0’20 cèntims del
número de loteria que ha comprat l’entitat. ( requisits: tenir
una antiguitat mínima de 6 mesos com a soci i estar al corrent
de pagament de quotes).
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Editorial

destacat

2092 Josep Llavador

Jo la vaig sentir.
Em vaig despertar. Sorprès
pel tipus de so vaig processar
en el meu record un so com
aquell. Sense arribar enlloc;
era tan peculiar, com si es
tractés d’una gran timbal
llunyà que va desprendre un
so sec i molt greu. Mai m’hauria imaginat el que realment
va ser i ara entenc per què
no esbrinava de què es tractava.

2093

Maryam Hazzaz

Des de la nostra entitat, la

2094

Marc Alonso

2095

Laia Ros

2096

Miquel Fernández

2097

VillarEva Martínez

2098

Xavier Gascó

2099

Sònia Campdepadros

2100

Daniel Fernández

2101

Natàlia Fernández

2102

Pedro González

2103

Isabel López

2104

Ricard Vinent

2105

Jan Vinent

2106

Pol Vinent

2107

Roser Bastida

2108

Alba Barral

2109

Maribel Lope

2110

Josep M. Cabré

2111

Marina Cabré

2112

Elisabeth Brullas

2113

Pol Bassols

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
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Unió Muntanyenca Eramprunyà, estem consternats, tristos i afectats per l’enorme
tragèdia que ha assolit a tota
una barriada del nostre poble
amb la pèrdua de familiars,
veïns o coneguts, amb la pèrdua material de cases i de les
pertinences. Però, possiblement, el que més costarà de
superar és la por. La por a
una nit tràgica, la por a un so,
la por a que això pugui tornar
a passar.

La nostra entitat, us dóna i us
donarà suport per superar
aquest tràngol, posant de la
nostra part tot el que està al
nostre abast, amb la infrastructura de la nostra entitat i
l’empenta i l’energia de més
600 socis per tal de recuperar
el més aviat possible la normalitat.

Compteu-hi

Canvis a la Junta d’UME
En pocs mesos arribarem als
dos anys d’aquest mandat i
des de la Presidència de l’eitat s’han realitzat canvis per
tal de ser més efectius a títol
d’entitat vers les federacions i
vers els mateixos socis. El
pont que durant aquest temps
havia existit entre els membres dels mandats anteriors i
l’actual s’ha donat per acabat.
De les 4 vicepresidències que
hi havia fins ara, es passarà a
una, la que dirigirà en Miquel

Comas. En Víctor Espinós
passarà de la Vocalia de Senders a ser la figura clau en les
relacions de la nostra entitat
amb la vegueria i les federacions. Incorporem dues cares
noves, Baldiri Hernández, que
es farà càrrec de la Secció de
Curses, Marxes i Competicions, i Antonio Almellones,
que es farà càrrec de la Secció d'Excursionisme. La Secció d’Excursionisme, abans
anomenada de Senders, pre-

Les quotes no pugen
al 2009

Renovació del carnet La Creu de la Morella
UME
serà restaurada a iniDes del gener de l’any 2008,
cis d’any
vàrem donar al soci el car-

Les quotes del 2009 mantindran els mateixos preus del
2008. Des de fa uns anys
ençà, l’arribada del més de
gener significava augmentar
lleugerament les quotes del
soci, increment que anava
regulat segons la pujada que
patia l’IPC. No volem ser un
motiu més de l’agreujament
de les butxaques del soci, és
per això que totes les quotes
es mantindran estancades.

net anual de l’entitat. El carnet té una durada màxima de
dos anys. Per tal d’actualitzar
-lo, només caldrà passar en
horari de secretaria per l’entitat per inscriure en el
mateix carnet l’any 2009.
Amb el carnet podràs identificar-te com a membre
d’UME i gaudir d’avantatges
pel fet de ser soci d’una entitat federada en muntanya.

tén aglutinar totes les modalitats excursionistes i que el
nom de senders limitava a
seguir només un sender abalisat. Els socis honorífics, Josep
Maria Comas, Josep Valentí i
Enric Querol, seguiran impulsant l’entitat des del vessant
cultural, social i institucional,
mentre que en Juan Carlos
Escuté entrarà més de ple a la
Comissió de la Marxa del
Garraf.

La tardança en donar el permís
el Parc Natural del Garraf per
l’arranjament de la Creu de la
Morella, previst pel 30 de novembre, fa que quedin postposats els treballs de restauració
de la Creu per inicis del mes
de febrer. Necessitem la teva
collaboració per transportar
tot el material des del Pla de
Querol fins a La Morella degut
a la impossiblitat d’aixecar la
barrera de Campgràs, titularitat d’AENA.
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Digues la teva
SI NO FOS PERQUÈ ….
Si no fos perquè la crisis ens afecta particularment a tots i en especial al tercer món, cada any hauríem de tenir tres o quatre mesos
de crisis, la natura ens ho agrairia.
“Què està passant? S’han tornat
més sensibles?” Això és el que la
natura es deu preguntar sobre
l’ésser humà. La veritat és que el
que no ens va bé a nosaltres, va
bé al medi ambient i l’entorn:
gastem menys, reprimim el nostre
afany de consumisme i això repercuteix directament sobre el medi;
hi han menys emissions de CO2,
talem menys arbres, erosionem

menys la muntanya, gastem menys
amb la cacera, etc…
Tot això, no perquè ho sentim
veritablement, sinó perquè la butxaca és la butxaca i ens impedeix
fer tot el que fa 4 o 5 mesos enrere fèiem com la cosa més natural
del món: gastar, sortir cada cap de
setmana, utilitzar el cotxe indiscriminadament i no pensar en res
més que passar-ho bé. Ah!, però
això ha canviat i ara no tot són
flors i violes, encara que a la llarga
potser va bé que hi hagi crisi més
sovint; la nostre qualitat de vida
pot millorar sense que ens n’adonem i de mica en mica l’aire no

serà tan contaminat, la muntanya
torni a ser aquell lloc tranquil que
era, els animals no estaran en
perill d’extinció, la capa d’ozó es
recuperarà i així fins una infinitat
de millores.
Si no fos perquè l’ésser humà és
humà amb totes les seves conseqüències, tot allò provocat per la
famosa crisi, al final ens agradaria;
com a mínim hauríem de dedicar
uns mesos, dies, hores, a respectar allò que ens dóna tants moments de felicitat. Moltes gràcies,
Natura , i perdona l’ésser humà.
EL MARGALLÒ

Els rescats no es cobraran als federats

Notícies
de la
FEEC

El passat dimarts 28 d'octubre es va celebrar a la seu de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), la reunió
de seguiment entre els responsables de la Generalitat de Catalunya i els representants de la FEEC.
A la reunió varen assistir la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Olga Lanau, i el cap de Grups
Operatius Especials, Sebastià Massagué, i per part de la FEEC hi eren presents el president Anton Fontdevila i els tècnics
Vicenç Sánchez i Josep Climent. La reunió va servir per fer un seguiment de les actuacions recents i engegar-ne de noves.
Actualment aquesta collaboració es materialitza en el manteniment de les emissores d’emergències dels refugis de muntanya, l’equipament d’installacions en parets i barrancs per facilitar les operacions de rescat, la formació en aspectes tècnics i
de prevenció, el suport per garantir la seguretat en les proves i altres activitats federatives que es fan a la muntanya. Per part
de la FEEC també es fa difusió, a través del web, de les activitats dels GRAE mitjançant la difusió del Butlletí GRAE Muntanya.
En aquest sentit es posarà en marxa una campanya de prevenció d’accidents a la muntanya hivernal, amb la collaboració dels
bombers en les jornades que la FEEC té programades per als seus tècnics i esportistes. Igualment es va posar de manifest la
necessitat d’establir un intercanvi d’informació i seguiment sobre els accidents de muntanya (activitats, llocs, motius, condicions meteorològiques, etc.) a fi d’estudiar mesures més efectives per a la seva prevenció.
A la reunió, els responsables de la FEEC van manifestar la preocupació que tenen els practicants dels esports de muntanya
davant les notícies que darrerament s’han publicat en relació al cobrament dels rescats. Sobre aquesta qüestió, la directora
general va explicar que s'engegarà una campanya consistent en la notificació als afectats del cost total del rescat amb l'objectiu de conscienciar els usuaris i adreçada a minimitzar les intervencions dels equips de rescat. Olga Lanau també va manifestar que en cap cas es farà pagar pels rescats derivats de la pràctica dels esports de muntanya per persones preparades i equipades correctament, ja que la mesura no té una intenció recaptatòria, sinó que s’estableix per evitar el mal ús del servei. Els
imports i taxes dels rescats es van establir a finals de 2005 i fins a l'actualitat no se n’ha cobrat cap a ningú. La directora general es va comprometre a establir els mecanismes necessaris per tal que la mesura no afecti la pràctica esportiva dels federats. En aquest sentit, cal recordar que els supòsits que constitueixen fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del
Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya (LLEI 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres) són els següents:
a) Accident de trànsit.
b) Rescat i salvament de persones en els casos següents:
Primer. Si té lloc en zones assenyalades com a perilloses.
Segon. Si les persones rescatades o salvades no duien l'equipament adequat a l'activitat.
Tercer. Si la persona que sollicita el servei ho fa sense motius objectivament justificats.
c) La vigilància i la protecció d'incendi o accident en les proves esportives o en altres activitats culturals o de lleure, sens
perjudici de les competències municipals, llevat de les que organitzen les entitats sense finalitat de lucre i les administracions
públiques si no cobren entrada per assistir-hi i si no es financien amb drets de retransmissió televisiva.
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14a. Marxa del Garraf
Un any més i una altra marxa. Aquesta ha estat la 14a. Lluny
queden les primeres, en què predominaven la gent de Gavà i
rodalies. Vam anar creixent i ens vàrem marcar el repte d’entrar a la Copa Catalana de Marxes tot i el que suposava
traçar un recorregut de 45 Km: controls, avituallament...
Any rere any hem anat innovant, fent canvis en el recorregut:
primer la sortida i l’arribada era a Bruguers, amb la trencada
de cames de la baixada del castell. Després l’arribada i la sortida a la nova piscina, amb un altre petit canvi en el recorregut. També hem anat incrementant les inscripcions (on queden les 300 inscripcions, que ens semblaven moltes), cosa que
ens ha suposat l’increment de collaboradors.
L’any passat va semblar que arribàvem al límit de les innovacions: canvi de recorregut, tocàvem platja i
la samarreta tècnica, així com els 850 inscrits.
Han estat moltes reunions abans de la Marxa, però enguany ens hem superat. No solament hem mantingut la qualitat, menjar, samarretes..., sinó que hem tornat a innovar: canvi de la sortida i l’arribada a
la plaça de l’Ajuntament, fet que crec que ens ha integrat més al poble, i a més ens hem atrevit amb
una segona marxa, i el que això ha suposat: més infraestructura, més collaboradors, recorregut propi... Ha estat com la germana petita de la Gran (G45) i l’hem batejat com a G21, més petita però amb
la mateixa qualitat. Entre ambdues han estat 1.135 persones inscrites.
La marxa és com un mercat en el que cada control és una parada, amb el seu responsable i
collaboradors, amb els seus productes i carisma particular, que li donen les persones que s’hi estan
durant hores, però intentant passar-ho el millor possible i sobretot amb bon humor.
Ara que ja ha passat, estem fent les reunions de valoració per millorar les properes. Cada cop és més
difícil, el llistó l’hem posat alt.
QUINS CANVIS FAREM?
SERÀ UNA TRUITA A LA FRANCESA EN COMPTES DE LA BOTIFARRA?
Mercè Martínez

Els premiats de la Marxa del Garraf’08
G41

Les persones de més edat: Juan Antonio Suarez,75 anys Montserrat Ros, 63 anys.
Les persones més joves:

Arnau Martínez, 10 anys

Gavanenc de més edat:

Santí Agustí, 56 anys

Gavanenc més jove:

Erena Sancho, 12 anys

Erena Sancho, 12 anys.

Primera Classificada per entitats: Unió Muntanyenca Eramprunyà
G21
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Les persones de més edat: Josep Agustí, 72 anys

Antonia Moreno, 67 anys.

Les persones més joves:

Edgar Trujillo, 10 anys

Laura Rodríguez, 13 anys.

Gavanenc de més edat:

Josep Agustí, 72 anys

Gavanenc més jove:

Edgar Trujillo, 10 anys
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Collaboradors
Abós, Pepe
Comas, Joan
Almellones, Antonio
Comas, Josep Maria
Alonso, Ivan
Comas, Marc
Amat, Magalí
Comas, Marta
Ariño, M. José
Comas, Miquel
Arqué, Montserrat
Crisol, Josep
Arqué, Rosa
Cruz, Merche
Brullas, Elisabeth
Cubeles, Mari
Cabré, Josep Maria
Diaz, Dani
Cabré, Marina
Duran, Ramón
Callen, Toni
Escuté, Juan Carlos
Campdepadrós, Esther España, Lilian
Campmany, Montse
Esparza, Marcos
Campmany. Josep
Esparza, Oscar
Casado, Joan
Espinós, Víctor
Casado, Noelia
Faura, Brugues
Castaño, Isabel
Faura, Marta
Catalá, Rosa
Fernandez, Alfonso
Cayetano
Fernández, Mento
Coloma, Ángeles
Fernandez, Angela
Coloma, Ángeles
Fernando
Comas, Brugues
Fius, Montse
Comas, Gisela
Franco, Josep

Fresno, Teresa
Gay, Alberto
Garcia, Enric
Garcia, Enric
Gómez, Nèstor
Gracia, Jesús
Guash, Toni
Hernández, Mari Luz
Hernández, Pilar
Higgins, Bridget
Ibars, Plácida
Jiménez, Adrià
Jiménez, Alberto
Jiménez, Antonio
Jiménez, Eli
Jiménez, Gema
Jiménez, Héctor
Jiménez, Mari
José Manuel
Lanzarote, Jose V.
Leiva, Raquel
López, Alfredo
López, Santi

Ma José
Marco, Alba
Marco, José Luís
Martínez, Antonio
Martínez, Mercè
Mitjans, Mercè
Molina, Ismael
Monedero, Sara
Montcourt, Marie
Montenegro, Bea
Moreno. Faly
Muñoz, Víctor
Navarro, Guillem
Navarro, Oscar
Navarro, Paco
Negredo, Betlem
Ortega, Laura
Paramés, Sergi
Parra, Paulina
Pérez, Cristina
Pérez, Juan
Reche, Marta
Ros, Laia

Salvador, Andreu
Sánchez, Miguel A.
Sandoval, Maria
Sans, Alba
Sans, Laia
Sanz, Miguel Ángel
Sanz, Rosa
Sevillano, Pepa
Solanich, Rosa
Solans, David
Tomas, Angelina
Torrevejano, Antonio
Trepat, Blanca
Trujillo, Santi
Tudó, Maite
Tudó, Montse
Turó, Teresa
Valenti, Josep
Victoria, Juanjo
Zurriaga, Miquel

Exposició de fotografies
Divendres, 19 de desembre es va inaugurar l’exposició de fotografies
sobre fauna autòctona del Garraf. L’Angel Losada va fer la presentació
de les fotografies.
L’exposició estarà oberta fins a mitjans de gener.

Promo-crida

Agraïment

Amb el segon butlletí, com veieu tenim moltes notícies a
publicar. Però també hem creat un espai on els socis pugueu
opinar i fer suggeriemtns. Per això l’espai “Digues la teva”
està a la vostra disposició

Volem agrair als socis que van prestar la seva ajuda desinteressadament perquè l’entitat pogués portar a terme les disfresses dels integrants de la cuca Maiola, que va ésser presentada a la Festa Major
d’Estiu d’enguany.

Per fer-ho arribar només cal que ho feu per correu electrònic a l’adreça que figura en aquest butlletí.

Aquests mateixos socis i altres també són els que van preparar la
vestimenta dels cistells del 1r. Curs de Boletaires que es va celebrar
el passat mes d’octubre.

Esperem les postres aportacions per al proper butlletí.
Gràcies.

Per a tots ells, el més cordial agraïment, en especial a l’equip de
cosidores: Pepa, Viqui, Pepi i també als ajudants, Antonio i Alberto.
M.A.S.
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Rocòdrom: una formació contínua

Com ja sabeu, tenim un conveni
signat amb l’Ajuntament de
Gavà per a la utilització de la
sala de rocòdrom de la Nova
Piscina Municipal en uns dies
establerts. Dimecres és el dia
escollit per SEAM per donar
formació contínua en la iniciació
dels socis de la nostra entitat
que volen entrar en el món de
l’escalada d’un forma segura.
Estem molt contents pel

desenvolupament d’aquestes
sessions, ja que hi ha una continuïtat per part dels usuaris que
ens ha obligat a fer diferents
inversions en material i replantejar algunes solucions per fer
front a la massificació que tenim
a la sala.
Per fer front a la necessitat de
formació, el passat mes d’octubre es van portar a terme unes
jornades d’iniciació a l’escalada
en vies de diferents llargades.
Aquestes jornades varen servir
per donar continuïtat a la formació d’escalada esportiva i per
veure l’interès real per donar
formació en altres camps com
l’alpinisme, vies ferrades, orientació, etc.

línia, ja que tots pensem que la
muntanya és per a gaudir-la amb
respecte i també és cert que hem
de tenir una formació adequada
que ens permeti practicar el nostre
esport minimitzant al màxim el risc,
tot adquirint les eines necessàries
per intentar ser autosuficients davant de qualsevol imprevist que
pugui sorgir.
Miguel Angel

Des de SEAM us volem transmetre la nostra satisfacció per fer el
que estigui al nostre abast per
continuar treballant en aquesta

“La Regina” Una de les vies ferrades més espectaculars de Catalunya.
Dissabte, 15 de novembre. La
nit abans vàrem quedar tots en
el grup per tancar els darrers
serrells i repartir el material. I
avui, ben d’hora, la penya de
SEAM, onze persones aquesta
vegada, ens dirigíem cap a
Oliana.
En aquesta sortida, l’activitat
escollida era un itinerari esportiu que es troba a cavall
entre l’excursionisme i l’escalada: un via ferrada, concretament la Regina.
Per a alguns de nosaltres, era
una activitat que ja havíem fer
temps enrere. Però sense cap
mena de dubte, és una grata
recompensa compartir amb
altres persones que s’estan
iniciant en muntanya una activitat que ja has realitzat i coneixes bé.
La Regina és, possiblement, la
ferrada amb el recorregut més

EL
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llarg i més espectacular de les que
tenim actualment a Catalunya. Es
compon de tres trams ben marcats,
molt complets i característics cadascun d’ells, amb un pont penjant,
molta verticalitat i algun extraplom,
fins i tot un pas de cavall en el tercer tram per canviar d’un agulla a
una altra.
Un dels grans avantatges que t’ofereix aquesta ferrada és la possibilitat d’abandonar l’itinerari amb diferents punts d’escapada que té al
llarg del seu recorregut.

.
Érem un grup força homogeni i,
malgrat ser onze persones, el
temps que vàrem trigar a realitzar
tot el recorregut va ser molt acceptable, ja que en poc més de
quatre hores érem camí del cotxe.

Ens ho vàrem passar francament
bé i vàrem poder gaudir d’un dia
espectacular, amb un sol que
agraírem i amb un mar de núvols a
nivell de l’embassament que si
alguna cosa feia era engrandir la
sensació de llibertat.
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OBJECTIU: “100 CIMS”
L’abril de 2007, després de veure un tríptic de la FEEC, en el taulell d’anuncis de l’UME, decidírem, en Salvador i jo, apuntar-nos al repte
dels “100Cims”. Es pot qualificar de repte perquè fa falta molta organització, logística, temps i sobretot ganes per assolir 100 Cims
distribuïts per tota Catalunya.

Amb el mapa dels 100 Cims, en Salvador va començar amb la planificació de les sortides intentant que es pogués enllaçar un cim amb un
altre, i així gaudir d’un dia sencer per una zona de Catalunya, per exemple, enllaçar el Turó del Bellver amb el Puig de la Caritat o la
talaia de Montmell amb el puig de la Cova, etc, recorrent, així, uns quants quilòmetres a cada sortida.

També sortíem uns caps de setmana per fer els cims més allunyats,
allotjant-nos en albergs rurals. Pujàvem un cim dissabte i un altre
diumenge, i així vàrem fer el Puigllançada i continuàrem amb el
Comabona, el Pedraforca seguit del Vulturó i uns quants més. A més, a
l’estiu, passàrem una setmaneta a la Vall d’Aran, on poguérem fer
diversos cims de més de 2.500 metres.

Al llarg dels recorreguts, anàvem classificant els Cims en llistes que ens
inventàvem, així com la llista dels més atractius, (Montarto i el Tuc de
Samont amb el seus llacs meravellosos); els més lletjos, (guanya el turó
d’Onofre Arnau sense cap mena de dubte); els que ens va costar més
d’assolir ( Sant Jeroni, sortint del Bruc amb les seves interminables
pujades i baixades i Vulturó amb una pendent impressionant); fins
alguns a la llista dels “completament inoblidables”.

Ens hem passat així uns 18 mesos descobrint llocs molt diferents, dels quals tenim milers de fotografies i molts records, així com també
algunes anècdotes. Me’n recordo, en particular, del dia que ens abrigàvem amb bosses d’escombraries industrials, portant-les com a
minifaldilles per a protegir-nos del diluvi que ens va sorprendre al Costabona; o un altre dia a l’estiu, que ens vàrem quedar sense aigua
baixant d’un cim amb una calor de 40ºC i vam aturar un guarda forestal, al qual donem gràcies per haver-nos-el trobat i quasi li vam
suplicar que ens baixés amb el seu cotxes fins al nostre.

Al llarg de tot els cims realitzats, hem tingut cims de tot tipus i tot tipus de terreny. Des del cim més baix de només 40 metres, el turó
de Montgat, fins al més alt amb 3.143 metres, amb la Pica d’Estats. Des de les muntanyes del Montsant a les comarques de Tarragona i
fins al Pirineu. Cims variats reflectint la varietat de terrenys i paisatges de Catalunya.

El dia que fèiem el cim número 100 d’en Salvador era el més de juliol. Va ser un dia serè i assolellat. Ell havia escollit el Tuc de Molieres,
un cim de 3.012 metres a la Vall d’Aran. Va ser una decisió molt encertada, perquè va resultar ser una excursió magnífica amb un
paisatge increïble de neu, llacs i vistes impressionants. El terreny era força dur, amb moltes pedres i amb una pujada molt forta en el
darrer tram, cosa que va fer que grimpéssim amb l’ajuda de les mans a unes alçades una mica vertiginoses. Després de 5 hores arribàvem
a aquest cims tan màgic per ser, almenys per a un de nosaltres, el número 100.

Com a mi encara en mancaven 28 per realitzar, seguírem durant l’estiu. El dia de la Mercè, vaig aconseguir, finalment, el meu cim 100,
amb el Tagamanent al Montseny.

A la FEEC hi ha uns 800 participants fent els 100 Cims i UME té uns 20 membres apuntats, dels quals, la meitat ja ha aconseguit més de
40 cims. Dos d’aquest, Alejandro i Mireia son ben a la vora d’arribar als 100 amb 90 i 78 cims respectivament.

I ara que hem aconseguit els 100? Doncs, la llista de la FEEC en té 175... Que són algunes excursions encara per fer.
Bridget Higgins

Entrevista a … Josep M. Comas
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“En tot aquest temps, mai m’he sentit sol”

De l’Aspirantat a l’UME, passant per aquell primerenc Centre Excursionista Roca. El que va començar com un grup de joves amb ganes de sortir a la muntanya i fer amics va acabar convertint-se en part important de
la seva vida. Aviat deixaria de ser “el Josep Maria” per començar a ser
“el Comas”. Així, amb majúscules. A l’UME ha fet “espele”, alta muntanya, arqueologia, butlletí i secció infantil. Però per damunt de tot n’ha
estat el president durant 20 anys. Perquè nosaltres volíem, però sobretot perquè ell ens va deixar voler-ho. Ara, amb el relleu ja pres, aprèn a
passejar més que no pas a córrer. Des de la Secció de Natura continua
treballant pel paper de l’entitat en la defensa de l’entorn i la promoció
de la cultura. Soci fundador de l’UME, amb el número 9.

20 anys de president i 2 d’expresident. Com es porta?
Personalment segueixo treballant per a l’entitat de la mateixa manera que ho feia abans. No cal cap títol ni cap
nomenament per continuar fent el que sempre hem fet: treballar per l’entitat, per les nostres coses i pel nostre
país. Potser he guanyat una mica de tranquillitat, però deixar la presidència no vol dir deixar les responsabilitats
que, com a socis que som, tots tenim.

Han valgut la pena tots aquests anys de dedicació?
La muntanya és una forma de viure, però també de conviure. Una forma de superar-te dia a dia. Hi ha hagut moments difícils, lògicament. Davant de situacions complicades, quan et veus impotent per poder aportar solucions
és quan penses que potser no estàs preparat per assumir la responsabilitat de ser el president d’una entitat com
aquesta. Però tot plegat ha estat un treball d’equip. En tot aquest temps, mai m’he sentit sentit sol. L’accident de
la meva filla Brugués em va fer pensar molt, però veure que amb l’ajuda de tothom els obstacles es poden superar
em va ensenyar que sempre es pot tirar endavant.
Amb quin record et quedes de tots aquests anys al capdavant de l’UME?
És molt difícil. Són moltes situacions, molts anys i moltes coses prou gratificants per sentir-te’n satisfet. Amb la
meva dona, la Montse, vam treballar molt per la secció infantil. I ara, des de la distància, veure com un grup de
joves segueixen el nostre camí ens demostra que, sense voler pecar de vanitosos, la nostra llavor ha fructificat. És
la sensació d’haver creat escola dins la pròpia entitat. Potser em quedaria amb aquest record.
Quin futur espera a l’UME?
Durant aquests anys hem pogut consolidar l’entitat. No hem parat de créixer i hem fet una gran aportació al teixit
associatiu de Gavà, defensant el seu patrimoni natural i recuperant i consolidant la cultura del nostre poble. Actualment les entitats viuen moments complicats. Es deixen de banda valors com l’associacionisme o el voluntariat. A
l’UME aquests valors estan ben vius. Tenim dues generacions consolidades i anem per la tercera. Hem sabut trobar l’equilibri entre l’experiència dels més grans i la força dels més joves. Amb aquests ingredients el futur de la
nostra entitat està assegurat per molts anys.
I a aquesta tercera generació, què li diries?
L’UME és la nostra entitat i l’hem d’assumir com a nostra. Ens hem de sentir orgullosos de formar-ne part, però
alhora hem de mantenir la força i la illusió de treballar-hi. Els temps canvien i les situacions són diferents en cada
moment. No hem de deixar perdre el romanticisme que sempre ha caracteritzat la gent de muntanya.

David Achell

EL
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Llicències federatives
El final d’any
i el començament del
següent ens
obliga a estar
a l’aguait per fer la llicència federativa.
La llicències federatives són molt més
que una targeta asseguradora, és un
munt de beneficis en conceptes de
serveis i descomptes amb tot el dret
de gaudir-ne: possibilitat de participar
a les competicions oficials de la FEEC
(caminades de resistència, curses de
muntanya, escalada esportiva, esquí de
muntanya, rallis d’alta muntanya, raquetes de neu) i altres competicions
amb convenis en conveni amb altres
federacions; rebre la revista Vèrtex
cada dos mesos; accés a formació de
qualitat (cursos de promoció de diferents especialitats, amb preus subvencionats). És clar que, dels serveis sanitaris com menys ús en fem millor, ja
que suposarà que no hem patit cap
accident.
Hi ha persones escèptiques i crítiques
amb la federació i amb la llicència.
Tothom té dret a escollir amb qui
s’assegura, però des de la FEEC es
treballa, any rere any, per aconseguir
millors cobertures, millors serveis i
millors descomptes, al millor preu
possible, cosa gens fàcil.
Les novetats de l’assegurança de 2009
no són poques, però en destacarem
algunes.
-En totes les modalitats, les depeses
sanitàries en centres concertats passen a ser illimitades
-En la Modalitat C, l’àmbit geogràfic de
cobertura passa a ser de tot Europa
-En la Modalitat D, s’inclou la cobertura de raids de Muntanya.
-Es mantenen els preus dels infantils i
baixen lleugerament els de les modalitats D i E

Un consell! SEMPRE a la muntanya
VES-HI ASSEGURAT, fes-ho per tu i
també per mi.

MODALITATS
Activitats cobertes
per l'assegurança
excursionisme
senderisme
marxes
campaments
alpinisme
alta muntanya
Bicicleta de muntanya
Canicross
campaments de iglús
Curses de muntanya
Descens d'engorjats
Escalada
Espeleologia
Raquetes de neu
Esquí de muntanya
Esquí alpí
Esquí de fons
snow-Board
Telemark
Trineu de Gossos
Raids de Muntanya
1* excepte zones
publicació Vèrtex

A

B

C

D

X 1*
X 1*
X 1*
X 1*

X 1*
X 1*
X 1*
X 1*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

No

Sí

Sí

Sí

Tot Europa

Tot el Món

28,40
38,50

54,10
70,90

86,40
102,00

34,00

59,70

92,00

49,00

81,40

112,50

Àmbit geogràfic de
Catalunya,
Espanya,
Pirineus
Preus anuals FEEC
Fins a 13 anys
3 € (sense
dels 14 als 16 anys
5,10 € (sense
17 anys
15,50
majors de 18 anys
25,50
Preus anuals FEEC +
Fins a 13 anys
4,20 € (sense
dels 14 als 16 anys
10,40 €
17 anys
21,10
majors de 18 anys

36,00
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Records associats....
Sovint els records van associats a percepcions o estímuls com ara la musica, les imatges, els sabors, les olors...

Concretament, els records associats d’aquest escrit es van produir fa uns mesos quant em trobava llegint el llibre d’Antoni
Tarrida i Pugès titulat Pagesos, sorres i espàrrecs, i concretament a la pàgina 23 on apareix la següent fotografia acompanyada del següent peu de foto

Com a conseqüència d’aquesta imatge, els records associats em són activats i a part de la normal emprenyada en veure
que en el peu de foto no hi fa cap referència a l´UME em poso a escriure part dels records.

Uns quants membres de la Secció d’Arqueologia de l’UME ens trobem dins de la Cova de Can Sadurní per decidir per
on començar a fer una cata i, en observar que a terra del lateral dret de l’escala de pedra que porta a l’exterior veiem
que hi ha una pedra molt grossa que fa molt de temps devia caure del sostre.
De seguida se’ns va acudir que començaríem a excavar la cata sota de la pedra, ja que a la resta de la planta de la cova,
fins feia poc, els propietaris de la masia de can Sadurní hi havien cultivat xampinyons i per tant vam considerar que sota
la pedra seria on més possibilitats hi hauria de trobar alguna cosa.

Un bon dia ens ajuntem unes quinze persones i entre tots aconseguim moure l’enorme pedra i començar les prospeccions.
Efectivament, al llarg de nombroses setmanes de prospecció, vam trobar sota la pedra ossos humans (en aquell moment
vàrem pensar que els ossos pertanyien al propietari de les petites peces d’argent que mes tard hi vam trobar), dues monedes de bronze, tres d’argent com les de la fotografia, un contrapès de teler ibèric, una pedra rodona blanca, segurament per encendre el foc, i una pedra superior per moldre el blat a mà..
La dues monedes de bronze estaven completament desgastades, però les àrabs no, ja que contenien un escrits àrabs en
perfectes condicions.

El Sr. Mitjans, de l’Agrupació Fotogràfica, ens va fer fotos d’una de les monedes àrabs i mitjançant una mestra que tenia
relacions amb Tunísia vàrem aconseguir que una entitat de Tunísia ens en desxifrés els continguts.

Al cap d’uns mesos ens va arribar la conclusió que varen treure els experts de l’entitat tunisiana i ens van descobrir que
no es tractava de monedes, sinó de frases de l’Alcorà inscrites en peces rodones d’ argent i, si mal no recordo, la de la
foto que vàrem enviar, començava així “Només hi ha un déu vertader, Allà...”

També ens varen informar que eren els emirs els qui portaven una bosseta de cuir que contenia moltes d’ aquestes petites peces, i cada una amb diferents frases de l’Alcorà, les quals feien servir durant les oracions collectives.

Al cap d’uns anys, vàrem decidir dissoldre la Secció d’Arqueologia tant per falta de collaboradors com perquè ens vam
adonar que calia un alt nivell de sanejaments científics per dedicar-se a l’arqueologia.

Mentrestant, Vicenç Agustí i Morgades, membre de la Junta de l’UME, va ser nomenat conseller de l’Ajuntament de Gavà,
i va ser ell qui, amb el suport de l’UME, va començar a plantejar als plens de l’Ajuntament de Gavà, la necessitat de crear
el Museu de Gavà per tal d’estudiar el gran potencial d’estudi que oferien les diferents cultures que van fer servir el nostre terme com a port natural, com a indústria prehistòrica minera o per establir-s’hi. I, per descomptat, per agrupar i
conservar les troballes prehistòriques en mans d’entitats i particulars com:
EL
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Les que encara tenia l’UME, que, a part d’unes puntes de fletxa prehistòriques donades al Museu del Vi de Vilafranca del Penedès, encara
conservava, entre altres, molts fragments de ceràmica àrab trobada a la cova del Cavall d’Olocau, fragments de l’Edat del Bronze trobades
a la cova del Patal de Santander, fragments ibèrics trobats al Calamot, ossos petrificats d’ós trobats en una via descoberta per l’UME a
l’avenc de les Alzines, una agulla d’os trobada per el Sr. Badia a la cova de Can Sadurní i també la peça de la fotografia i part dels materials
descrits anteriorment i trobats a la cova de Can Sadurní.

Materials procedents de les mines de Can Tintorer descobertes a començaments de 1975 per el Sr. Miquel Aulló, el qual, conjuntament
amb un grup reduït de persones, inicien prospeccions i obtenen unes troballes sensacionals que van ocasionar replantejaments importants
en els coneixements sobre la indústria de l’època neolítica. Tant els treballs com la gran quantitat de materials trobats es mantingueren en
secret durant uns tres anys i sols un petit grup de persones en coneixien l’existència fins que al cap d’uns tres anys de treballs es van comunicar les troballes al collectiu científic.

Particulars com el Sr. Badia, que tenia materials trobats en les extraccions de sorra que es feien a les Sorres, com àmfores, àncores i
adorns de vaixells etruscos, fenicis, grecs...

O de socis de l’UME que tenien materials propis, com jo, que tenia dues destrals de sílex, una de punta polida trobada per mi i una altra no
polida trobada per en Joaquim Castell (les dues destrals les vam trobar per casualitat al costat de l’era de la desapareguda masia de can
Bruach).

En fi, i per acabar el que volia comunicar, un cop constituït el Museu de Gavà, tots els materials de què disposava l’UME així com la destral
de sílex meva, la del Joaquim i els materials encara existents de la cova de Can Sadurní dels quals jo era el dipositari, van ser posats a disposició del Sr. Izquierdo, que era un dels responsables del Museu de Gavà perquè seleccionés els materials que considerés interessants per
tal de cedir-los al Museu de Gavà i entra altres es va cedir també la peça d’argent que quedava i motiu del present recordatori.

Josep Valentí

Exposició sobre els drets humans
El medi ambient i la natura són patrimoni universal, i com a tals tenim el
dret i el deure de la seva salvaguarda.
Les institucions públiques han de fer
polítiques adients, i tots nosaltres amb
les nostres accions i en especial amb la
nostra utilització més racional d’aquest
patrimoni.
El nostre paper com a ciutadans de a
peu (com a usuaris d’aquest patrimoni)
és vetllar i denunciar quan les nostres
autoritats no promouen aquest respecte, quan en les seves actuacions es posa
en perill el fràgil equilibri en què es
troba, a dia d’avui, el medi ambient.
També tenim l’obligació de tenir cura
en les nostres accions quotidianes,
estalviant energia, no agafant el cotxe si
no és necessari, minimitzant i reciclant
els residus, tenint cura del territori,
etc.; són totes elles petites accions,
però que totes juntes tenen una repercussió molt important.

La formació i la divulgació d’aquests principis de respecte a la natura són imprescindibles. Aquests drets i deures han de ser
assumits i reconeguts per tothom, per això
les entitats, i en aquest cas l’UME, treballa
en aquesta direcció, en la divulgació, la
formació i el respecte a la natura. Aquests
principis són presents en tots els àmbits:
cultural, esportiu, ecològic... i és uns dels
objectius més importants que tenim a l’entitat. No avançarem gaire si no som
capaços de comunicar i fer conèixer que la
natura està en perill, que els recursos naturals són limitats i que tenim el planeta
seriosament amenaçat
Tampoc cal anar tan lluny, en el nostre
entorn també ens trobem amb exemples
de com, una vegada més, l’acció humana
està causant un dany irreparable: degradació de l’espai, desaparició d’hàbitats, contaminació de totes menes, etc.
Hem d’assumir la nostra responsabilitat,tenim l’obligació de traspassar a les

generacions futures aquest patrimoni
natural de què ara disposem, si més no,
com a mínim com l’hem rebut.
Si seguim com fins ara, la història parlarà
d’una civilització irresponsable que per
ella mateixa va ésser capaç de carregar-se
tot aquest patrimoni universal. El pitjor de
tot serà que tots haurem contribuït que
així sigui.
DE BEN SEGUR QUE NO ÉS EL QUE
VOLEM
No podem restar sense fer res.
No caiguem en el pessimisme; la nostra
contribució, per petita que sembli, és
prou important per poder capgirar les
coses.
Des de la nostra entitat treballem perquè
dia a dia siguem més els ciutadans d’aquest planeta que assumim com a nostres el
respecte i l’estimació vers la natura. Hem
d’aconseguir aturar la irresponsabilitat
actual. Salvem la natura!!!!
Auca
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Sant Aniol d’Aguja
Quan arriba la tardor, una cita obligatòria per als excursionistes és anar als boscos de la Garrotxa. Nosaltres vàrem decidir anar a l’Alta Garrotxa, terra, com indica el seu nom, de terrenys intrínsecs i aspres, un paisatge feréstec i abrupte, que no ha estat gaire habitat, amb poques cases o masies, com veuríem al llarg de la nostra caminada; en tot cas, alguns prats enmig dels boscos que els feien molt especials.
Durant tota la caminada, des de la sortida de Sadernes, passant pel coll de Talaixà, indret que comunica les valls de
Beget i Sant Aniol, fins a l’arribada, els nostres ulls han admirat i gaudit dels mosaics de colors càlids dels boscos,
amb les fulles groguenques, marrons i vermelles. El dia, molt humit i plujós, ens ajudava a veure el paisatge més
fresc i viu.
L’aigua corria pels corriols i en arribar a Sant Aniol, el nostre objectiu, vàrem anar al salt d’aigua del Brull, que no
es pot deixar de veure; l’indret és molt maco, ple de silenci, enmig dels boscos, i no te’n mouries.
Fent una mica d’història, hem de saber que el monestir de Sant Aniol fou fundat pels monjos benedictins al segle
IX, i encara conserva una bonica església romànica amb l’absis ple de petites arcades llombardes a l’exterior, úniques a Catalunya.
Sobretot toqueu la campana de l’església perquè el so voli per tota la contrada i
faci de guia per a tots els excursionistes.
Després de gaudir de Sant Aniol i una mica a corre-cuita, tornàrem cap a Sadernes
encara que no ens vàrem lliurar d’una remullada.
A l’arribada, una bona cervesa sense alcohol (ens l’havíem ben guanyada) i cap a
casa, tancant els ulls per recordar aquest paisatge de tardor.

Salt del Brull

Víctor Espinós

Senderisme
El dos mil vuit ja és a les acaballes
i des de la Secció de Senderisme
ja estem treballant els nous reptes
del dos mil nou.
Recordem que, després de tres
anys, hem acabat el GR92, 31
sortides i 583 km, on hem gaudit
dels paisatges catalans de nord a
sud, pel litoral i prelitoral. Els que
en tingueu fotos feu-me-les arribar.
Aixa doncs, aquest any nou ens
proposem dos reptes importants:
fer dos GR plens d’història.
El primer serà el GR176, que
segueix l’itinerari que el Centre
Excursionista de Navàs creà per
fer la seva caminada de resistència
i homologat com a sender de gran
recorregut per la FEEC l’any dos
mil u. Aquest GR es diu Ruta de
EL
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les 20 Ermites perquè fa això: unir vint ermites romàniques del Bages i el
Berguedà.
En acabar aquest, la proposta és molt engrescadora: fer el GR107, el Camí dels Bons Homes, des del santuari de Queralt fins a Montsegur, per
seguir les petjades de la història dels càtars.
Per a tots dos demanem la collaboració de la gent perquè ens agradaria
fer-ho amb autocar i per aconseguir-ho necessitem que us apunteu a les
sortides amb antelació.
A part d’aquests dos reptes, amb l’ajuda de l’Antoni, el Jesús i el Joseph,
continuarem coneixent els indrets de Catalunya.
BONES FESTES A TOTHOM

Víctor Espinós

Fe d’errates
Des de l’edició es demana disculpes al Josep Valentí, que va elaborar
l’article “ Apunts per a la història de l’UME”
i dels qual no va sortir
reflectit l’autor al peu de l’escrit.

III
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La castanyada
És 25 d’octubre i els infants i joves de
l’UME es troben davant de l’estació.
Tothom té una mica de son perquè és
bastant d’hora, però som aquí, amb les
motxilles a l’esquena i pensant com anirà
el cap de setmana. Poc després pugem al
tren. La Castanyada de l’UME ha començat.
Quan tothom està ben assegut els monitors expliquem on passarem el cap de
setmana: en un alberg anomenat Jaume I,
a l’Espluga de Francolí. També diem,
referint-nos als nois de la Secció Juvenil,
que baixarem del tren a Montblanc, el
poble veí de l’Espluga de Francolí, i des
d’allà caminarem més per arribar a l’alberg.
Ben entrat el matí, la Secció Infantil ha
arribat a l’alberg Jaume I i està jugant
tranquillament. La Secció Juvenil, en
canvi, està a poc menys de 200 metres,
cansats de caminar amb les motxilles
però contents d’arribar-hi. Un cop tots
estem installats, anem al menjador, on
carreguem piles per a una tarda plena de
jocs, rialles i una excursió.

temps lliure. I tot seguit comencem l’excursl’excursió al monestir de Poblet. No caminem gaire estona que ja veiem el nostre
objectiu, i per descansar parem en una font
que treu aigua amb ferro i aigua amb sofre.
En arribar al monestir busquem un bon lloc
a la gespa i berenem tots plegats envoltats
de gats, que ens demanen el nostre pa amb
xocolata. Després contemplem l’obra arquitectònica i expliquem una llegenda sobre el
monestir. Ja es fa tard i hem de tornar cap a
l’alberg, on ens espera un fabulós sopar per
llepar-se’n els dits.

S’ha fet fosc mentre menjàvem i, després
d’una estoneta de joc, ens reunim en una
sala on celebrem la Castanyada tot menjant una altra vegada.
L’endemà passem el matí jugant a pingpong, al mataconills, a futbol, a pi i a molts
altres jocs que ens serveixen per agafar
gana per al dinar. Recollim les motxilles i
marxem cap a l’Espluga de Francolí on, en
un parc ben maco, dinem afamats.
Ja només ens queda el camí cap a casa i
per això anem cap a l’estació. Allí esperem
el tren mentre comentem el cap de
setmana, els jocs,
l’excursió i la nit de la
Castanyada. Un cop a
Gavà tornnen, cansats,
als braços dels pares
per poder-los explicar
totes les aventures
que han viscut en un
cap de setmana màgic.
La Castanyada.
Joan Zurriaga

Així, després de dinar i recollir les taules, els nens s’entretenen durant el

Treballs de recuperació de la Font del Mas Vilar
Com ja sabeu, fa uns mesos, la Secció de Natura va començar els treballs de recuperació de la font Mas Vila. Aquesta font es trobava
totalment colgada de terra i a més a més l’accés era impracticable.
La font es troba ubicada al fons de la riera de Sant Llorenç a sota mateix de la font del Ferro i, d’acord amb els documents antics, es
tracta d’una font on l’aigua era molt bona, i freqüentada per la gent de Gavà. Disposem d’un dibuix de l’època on es pot comprovar com
era la font fa 40 anys i que ens ha ajudat a la seva reconstrucció.
La idea de portar a terme la recuperació de la font va sorgir juntament amb el Grup Ecologista Quercus i altra gent interessada en temes
de natura.
Vàrem iniciar els treballs d’arranjament no tan sols de la font, sinó també el camí d’accés; si bé a hores d’ara encara no s’han pogut finalitzar, sí podem dir que la feina i les hores invertides molts caps de setmana comencen a donar els seus fruits. La font està al descobert,
així com el banc i el desguàs; també s’ha pogut avançar quant a la millora de l’accés, en especial amb la construcció d’una escala per facilitar la baixada a la riera. Quant a la font, una vegada net l’exterior s’ha iniciat la neteja de l’interior de la mina, ja que estava plena d’arrels
i terra. En aquest moment la font raja de forma contínua.
Encara ens falta arranjar tot l’indret, recuperar les inscripcions antigues, així com finalitzar l’escala. Estem satisfets, ja que els esforços de
tota la gent que hi està collaborant comencen a sortir a la llum. Volem donar l’última empenta a aquest projecte i poder fer-ne la inauguració a principis d’any. En aquest sentit, tota collaboració és ben rebuda, i en qualsevol cas, si voleu collaborar-hi o rebre’n informació, us podeu dirigir a la Secció de Natura, tots els divendres.
Des de la mateixa secció estem preparant nous projectes, noves fites que ens ajudaran a recuperar el nostre patrimoni. Us hi esperem.

Auca
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Estudis atmosfèrics al Garraf
Una de les activitats que hem incorporat a la secció, ja des de 2002, ha estat el control atmosfèric dels avencs del Garraf. Aquesta inquietud va sorgir arran de múltiples alarmes per la sospita de l'existència d'atmosferes enrarides als avencs.
Així vam començar la campanya de seguiment dels avencs que es trobaven als voltants de l'abocador, així com uns altres que es localitzaven prou lluny de la seva possible influència. Tot i amb això, en cap dels mesuraments es van detectar gasos de descomposició orgànica,
però sí s’hi va observar un empobriment de l'oxigen en profunditat, amb un conseqüent enriquiment del diòxid de carboni.
Actualment, en un avenc del pla de Querol - pla de Campgràs,
hem installat unes estacions amb mesuradors d'oxigen, diòxid de
carboni, temperatura, humitat i pressió atmosfèrica. La intenció és
poder plantejar un model atmosfèric que n’expliqui les fluctuacions en el percentatge d'oxigen i diòxid de carboni. L'estudi en el
temps d'aquests ambients aportarà informació sobre com els canvis esdevinguts en l'atmosfera exterior condicionen la disponibilitat de CO2, així com les taxes de corrosió.
Aquests treballs s'estan desenvolupant entre el Parc de Garraf, la
Facultat de Geologia de la UB i l’UME.
Esperem que aviat us en puguem presentar resultats i conclusions.

Albert Sanmartí i Raúl Cano.

Un curs de bolets dins la tardor més boletaire
Per fi, aquest any sí. Després de dos
anys de sequera, estem tenint una
tardor com cal i això s’havia d’aprofitar. Com? Anant al bosc a buscar
bolets. I com més? Doncs transmetent
els nostres coneixements als altres.
Això es el que hem fet, organitzar les
1es Jornades Boletaires. Ja que tenim
una eina tan útil com es la Unió Muntanyenca Eramprunyà, l’hem utilitzat, i
també els locals, el poder de convocatòria de l’entitat i sobretot les ganes
d’agafar bolets d’alguns dels nostres
socis. Com que el tema dels bolets és
tan delicat (perill d’intoxicacions, perill
de fer malbé el bosc, etc.), havíem
d’organitzar-ho de la millor manera
possible i, tenint en compte la manca
d’experiència en aquest tipus de muntatges, sincerament va ser tot un repte
que encara no sé com vam acceptar. Es
tractava d’agafar tots els nostres coneixements (uns quatre anys d’excursions
als boscos del nostre país, molta lectura sobre micologia, un petit arxiu de
fotografies pròpies, etc.) i fer-ne un
EL

GRUP

resum entenedor i el més digerible possible per a tots; això sí, comptant i abusant
de les ganes d’aprendre dels participants.
No sé si ho vam aconseguir. El divendres
24 d’octubre, al local de l’UME, la part
teòrica: xerrada sobre el món dels bolets
(dues hores llargues), projecció de diapositives, una petita degustació i lliurament de
material (cistella, navalla, xiulet, i unes
fitxes per facilitar la identificació); i l’endemà l’activitat pràctica: recerca d’exemplars, identificació i per fi la preparació d’un

identificació i per fi la preparació d’un àpat
que estava “de mort”.
Tot això ha estat possible gràcies a la immillorable ajuda d’un equip de gent fantàstica
amb moltíssimes ganes de collaborar i a uns
participants que van fer gala d’una paciència
infinita, suportant estoicament tot el “rotllo”
sobre els bolets. La feina ja està començada,
el primer pas ja s’ha donat; a veure si continuem caminant. Moltes gràcies a tots.
Alfonso (Tuercas)

I I I É P O C A, N Ú M E R O I I
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Formació 2009
Obrim un nou espai, una nova forma de donar a conèixer a tothom la formació que s’impartirà i s’oferirà per part de l’entitat i del món
federatiu. Només hi ha un únic objectiu: augmentar els coneixements dels nostres muntanyencs en les diferents modalitats esportives,
culturals i de natura.
Per tal d’ocupar tot el ventall formatiu, us informarem de tots els cursos de promoció que es faran a la nostra comarca, així com també
els que s’ofereixin arreu de Catalunya dins d’algun marc més ampli. Els cursos de promoció tenen un preu més econòmic, ja que són
subvencionats per tal de promocionar aquesta modalitat esportiva.
Per part de la nostra entitat, farem el possible perquè hi hagi la màxima difusió i informació del programa de formació que volem tirar
endavant. Els cursos aniran complementats d’altres sessions formatives que podran ser jornades, cursets, monogràfics, etc.
La formació com a element de coneixement de la cultura, natura i com a element de seguretat esportiu
Us presentem els cursos que s’ofereixen dins el programa “Dona i esport de muntanya”. L’objectiu d’aquest programa és incentivar i
facilitar els mitjans per augmentar la participació de les dones en els diferents esports de muntanya. Aquí teniu els cursos que fan referència als mesos de gener i febrer:
Cursos d’iniciació. Preu inscripció: 60 €
Alpinisme, 10-11 i 17-18 de gener
Esquí de muntanya, 17-18 i 24-25 de gener
Jornades de perfeccionament. Preu inscripció: 30 €
Alpinisme, 31 de gener i 1 de febrer
Esquí de muntanya, 7 i 8 de febrer
El Comitè de Descens de Barrancs de la FEEC ha elaborat el calendari d’activitats i cursos per a l’any 2009.
Curs monogràfic I: 3 i 4 de gener
Curs monogràfic II: 24 i 25 de gener
Curs de reequipament de barrancs: 31 de gener i 1, 7 i 8 de febrer
Curs de reciclatge de tècnics: 28 de febrer i 1 de març

Marxes tècniques regulades
Des de fa ja uns anys, UME ha anat proporcionant la pràctica de les caminades de resistència. En un inici érem pocs els que fèiem
proves de la Copa Catalana de Caminades de Resistència, i el resultat final era clar. Només en teníem un guanyador, en Toni Callen, i
per entitats, l’any 2000 vàrem quedar 14ns. Ara, les caminades de resistència estan consolidades a la nostra entitat, tant a títol individual com collectiu.

Amb els deures fets en aquesta modalitat, ens plantegem nous reptes. Actualment la participació d’UME en la Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades és ínfima, per no dir inexistent. Volem donar un impuls a aquesta modalitat, més aventurera que la muntanya, sense fer grans quilometratges, però sí obligats a llegir la muntanya i a saber-la interpretar.

Per aquesta raó, UME farà un esforç econòmic i també de formació per al bon desenvolupament d’aquesta disciplina. Per començar,
dissabte 21 de març, ja us ho recordarem, s’impartirà a l’UME un curs de marxes regulades on personal de la FEEC ens ensenyarà totes les modalitats i funcionament. L’endemà, diumenge 22, tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú la primera prova, en la qual podrem posar en pràctica els nostres coneixements. No hi falteu.
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Secció

Activitat

Descripció

GENER

GENER

Dissabte 10

SEAM

RAQUETES DE NEU

Ascensió al Taga 2.039m. Sortida de tot el dia.

Dissabte 17

Entitat

ESQUÍ ALPÍ I
RAQUETES DE NEU

Estació Font-Romeu, Catalunya Nord. Podreu practicar l'esquí o
fer raquetes per a novells. Data límit d'inscripció, dimecres 14 de gener.

Diumenge 18

SEAM

VIA FERRADA

Dissabte 24

Excursionisme

Dissabte 24

Infantil

Dissabte 24

Juvenil

Diumenge 25

EGUME

ESPELEOLOGIA

Dissabte 31

Excursionisme

SENDERS

Cap de
SEAM
setmana 31 i 1
de febrer

Diumenge 1

Camins equipats de Montserrrat. Ecos. Més informació al vocal de
la secció o a secretaria.
MITJA MUNTANYA
Parc Natural del Montseny. Excursió de Sant Bernat a Matagalls. La
Dificultat: mitjana - alta. Distància: 12 km.
ACTIVITAT DE TARDA Donarem la benvinguda a l'any. Com sempre, us esperem a les 5
de la tarda.
TROBADA AL LOCAL Activitats hivernals. Parlarem de les activiats d'hivern que voleu fer.
Ens trobem de 6 a 7 de la tarda.
Avenc de l'Esquerrà. Avenc situat al Massís del Garraf. La sortida
serà matinal.
GR 176, tram: Valldeperes - St. Joan de Montdarm. Comencen
un GR amb més de 30 ermites romàniques de la Catalunya Central.

ALPINISME

Ascensió al Montarto 2.833 i Punta Alta al 3.014m. Informació i
inscripció al vocal de la secció.

Secció

Activitat

Descripció

Natura

REPLANTACIÓ

Replantació d'espècies autòctones. La plantació tindrà lloc als
voltants de Gavà i serà d'espècies típiques del nostre país.

FEBRER
FEBRER

Dissabte 7

Entitat

Dissabte 7

SEAM

LLIURAMENT PREMIS
DE MARXES - FEEC

Copa Catalana de Caminades de Resistència i C.C. de Marxes
Tècniques Regulades. Esteu tots convidats. A les 5,30 de la tarda a
L’Espai Maragall

CORREDOR - VIA
Ascensió Pic d'Envalira 2.827m. Informació i inscripció al vocal de
FERRADA
la secció.
Diumenge 8
Natura
TREBALLS DE NATURA Recuperació de la Font de Mas Vilar. Continuem amb els treballs
de recuperació i restauració de la Font de mas Vilar i el seu entorn.
Dissabte 14
Infantil i Juvenil ACTIVITAT DE TARDA Preparem el Carnaval. Farem la vestimenta i guarniments. Tema
sorpresa. A les 5 de la tarda a l'entitat.
Diumenge 15 Excursionisme MITJA MUNTANYA
Sortida a la Mussara. Excursió de tot el dia. Dificultat: mitjana.
Distància 15 quilòmetres
Diumenge 15 Entitat
BICICLETADA A LA
Setmana d'Aniversari. La Bicicletada a al platja i el seu esmorzar
PLATJA
corresponent obrirà les portes de la setamana d'aniversari.
Cap de
SEAM
ESCALADA
Muntanya de Montserrat. Es reliatzarà l'avenc dels Pouetons i es
setmana 14 i 15 EGUME
ESPELEOLOGIA
farà una via d'escalada esportiva clàssica.
Divendres 20 SEAM
AUDIOVISUAL
Activitats SEAM 2008. Projecció de les activitats realitzades durant
l'any. Tindrà lloc a l'entitat a 3/4 de 9 del vespre.
Dissabte 21
Infantil i Juvenil CARNAVAL
Rua de Carnaval. Sortirem amb una magnífica carrossa preparada i
guarnida per la secció. Ens calen adults per muntar la carrossa.
Dissabte 21
Entitat
SOPAR D'ANIVERSARI Setmana d'Aniversari. El clàssic Sopar, encara per determinar el lloc,
servirà per lliurar els premis als socis més rellevants de l'any valorant el
seu esforç, tarannà i aportació a l'entitat.
Diumenge 22 Entitat
BOTIFARRADA I
Setmana d'Aniversari. Un any més, teniu tots cita a Can Llong a les
PARTIT DE FUTBOL
9 del matí per disputar el derbi de futbol entre seccions. També hi
haurà teca.
Dimencres 25 SEAM
CICLE D'ALPINISME
Iniciació a l'alpinisme nivell I. Presentació del curs al Rocòdrom. Si
esteu interessats informeu-vos a secretaria o al vocal de la secció.
Divendres 27 Entitat
ASSEMBLEA
Assemblea General Ordinària de socis. Tindrà lloc a la nostra
entitat, a les 8 del vespre primera convocatòria.
Dissabte 28
Excursionisme SENDERS
GR 176, tram: St. Joan de Montdarm - Puigreig. GR amb més de
30 ermites romàniques. Dificultat: fàcil. Distància: 15 kms
Dissabte 28
Entitat
ESQUI DE FONS I
Esquí de Fons a la Cerdanya. El lloc concret dependrà de l'estat de
RAQUETES DE NEU
la neu. També es podrà practicar raquetes de neu.

Horari Secretaria
Rambla Lluch, 4.

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dimarts, dimecres i dijous
De 19 a 21 hores

Dimecres de 20.40 a 23 hores
Divendres de 19 a 22.30 hores
Dissabtes de 15 a 20 hores
Diumenges de 9 a 14 hores

Lloc: entitat, Rambla Lluch

Lloc: Nova Piscina Municipal

Dimecres i divendres de 19
Telèfon: 93 662 01 24
Correu: info@umegava.org

