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El passat 7 de febrer, la Unió
Muntanyenca Eramprunyà va ser
l’amfitriona en organitzar el
lliurament de Premis de trofeus
de Marxes del 2008. L’èxit d’assistència va ser absolut, amb un
total de 500 persones que van
omplir l’Espai Maragall. Enguany,
el lliurament de premis tenia un
regust especial. En començar
l’acte es va fer un minut de
silenci en memòria dels tres
companys que en el desenvolupament de la CCCR van perdre
la vida. A més, el President de
Marxes, en Fermí Marco va fer
emocionar a l’auditori, pel fet
que aquesta era la seva darrera
vegada al capdavant d’aquest
grup tant amè i de tan bon
“rotllo”. En dues hores, es van
lliurar els trofeus als Campions
de Catalunya de Marxes Tècniques Regulades, Caminades de
Resistència per Entitats i Caminades de Resistència individuals.

A la recta final de l’acte es va
fer un sorteifg de materials de
muntanya entre els presents i
com a cloenda un refrigeri convidava a la xerrada final entre
els participants tot esperant
l’inici al març de la nova temporada. Felicitats als guanyadors
de la CCCR, Meritxell Martí,
Juan Carlos Escuté i Ismael
Molina i gràcies a tots els marxadors per fer que l’UME quedés 3a en la classificació

de la Copa Catalana i Campionat de Catalunya de Caminades
de Resistència. Com sempre,
agrair a tots els membre de
l’organització el seu suport, ja
que podem avaluar l’acte com a
excellent.
Finalment comentar que enguany en el calendari oficial hi
ha dues noves caminades: “El
meridià verd a peu” i “la 1a
circular Pantà d’Oliana”
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Setmana d’aniversari

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

En el moment que aquest Butlletí arriba a les vostres mans ja
s’han dut a terme algunes activitats relacionades amb la setmana d’aniversari,, com ha estat el

Rambla Lluch, 4 08850 Gavà
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Sopar d’aniversari que es va
celebrar el dissabte 21 de
febrer, on la vocal de SEAM,
Isabel Jiménez va ser escollida com a sòcia distingida de
l’entitat amb el lliurament de
la insígnia i el diploma corresponent i l’Àngel Losada
com a col.laborador distingit.
Tambés s’ha fet la presentació de l’exposició “La vida
del Grup en imatges”., així
com la projecció de les acti-

|

Web: www.umegava.org

vitats de SEAM 2008 i altres
activitats de les que parlarem
en el següent numero.
Però encara en queden activitats per a aquest mes de març
com és el cas de les projeccions de Marxes, Espele i Senders pel divendres 6 de l’aud io v i s ua l
“E l P i s co” (5.752m) i “el Vallumaraju” (5.675m) el divendres
13 a càrrec d’en Taki.
Us hi esperem!
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Destacat

Ventada històrica
La ventada del dissabte 24 de
gener d’enguany la podríem qualificar d’històrica, tant pel mal que
ha fet com per la intensitat registrada. A continuació us presentaré l’excepcionalitat d’aquesta
situació meteorològica.

ELS NOUS SOCIS,
BENVINGUTS:

2114

Manuel Balderas

2115

Javier Mesa

2116

Camino Brime

2117

Francisco Martín

2118

Jaume Grau

2119

Daniel Iglesias

2120

Ricardo Ureta

2121

Emma González

2122

Miquel Sierra

2123

Oscar Antón

2124

Fede Valverde

2125

Anna Rancel

2126

Gema Deler

2127

Pere Rangel

Una profundíssima pertorbació
gestada a les Illes Açores, en
qüestió de 24-26 hores ja la teníem a sobre nostre. Va escombrar
Galícia amb vents de més de 175
km/h, va generar onades màximes
a Euskadi de més de 20 metres i
va creuar França per la meitat
sud. Aquest fenomen extrem és
conegut com a ciclogènesi explosiva. El tret diferencial d’aquesta
pertorbació respecte a la resta és
la caiguda extraordinària de la
pressió en poques hores, és a dir,
poblacions que estaven amb pressions atmosfèriques superiors als
1005 hPa, en qüestió de només
24 hores, van veure baixar el

Durant tota la matinada del dissabte el vent va bufar amb molta

força a Gavà, però va ser a primera hora del matí, entre les 9 i
les 11, quan van arribar els cops
de vent més forts
. El vent era molt rafegós, i es
podia passar pràcticament de la
calma a la ràbia més desfermada
en només uns segons. Els efectes,
qui més qui menys tothom els ha
pogut veure, passejant o a través
dels diferents mitjans de comunicació. El que potser no sabeu és
que la creu de la Morella també
ha volat com ens explica un dels
articles del butlletí. Si bé ja teníem la intenció de restaurar-la,
ara caldrà fer-hi una actuació
major.

Ràfegues màximes de vent de dissabte 24 de gener
Begues, Parc Natural 131
Gavà, centre
Gavà TV
121
Sant Boi de Llob. El Molí
Begues, centre
116
Viladecans, urbà
Sant Boi de Llobregat 111
Viladecans, camps

107
105
95
85

Un Nadal de fred i neu
El fred i la neu ens van fer companyia durant bona part de
desembre i inicis de gener. Per
començar, el 13 de desembre,
la secció infantil donava la benvinguda al Nadal amb la clàssica
activitat de fer el Caga Tió. Un
grup d’una trentena d’infants
s’ho va passar d’allò més bé
amb els petits regals que els va
oferir el Tió. L’endemà, prop

EL

mercuri del baròmetre més de 30
hPa. En el cas de Gavà, la pressió
no va baixar tant dràsticament,
però tot i així es va desplomar, ja
que el divendres 23 era de 1003
hPa i el dissabte 24 de 986 hPa.
Per tal que us en feu una idea,
una pressió de 986 hPa és el que
habitualment tenen les pertorbacions atlàntiques clàssiques que
vénen per Galícia. En els mapes
podeu veure l’evolució de la pertorbació cada 12 hores. Per cert,
les isòbares, línies que uneixen
punts amb la mateixa pressió,
disten entre elles 5 hPa.

GRUP

d’una quarantena de persones
vàrem anar a posar el pessebre en un indret emblemàtic
del nostre país, Sant Segimon.
La primera idea era caminar
des de Coll Formic fins a
Viladrau, però el temps no
ens ho va permetre. La neu
caiguda la nit anterior i la que
es preveia va fer canviar els
plans. A Tona, parada tècnica
per fer un mos, i entre en
Josep Ma Comas, en Juan
Pérez i Nèstor Gómez, van
decidir canviar de plans i
collocar el pessebre a una
altitud més baixa, en un poblat ibèric situat a mig camí
entre el Brull i Aiguafreda. La
rebuda al Brull, lloc on vàrem

baixar de l’autocar, va ser nevant, quina gràcia, com nevava.
Però potser l’anècdota de la
jornada no va ser tant la neu, ni
el cansament després de caminar tanta estona fins arribar a
Aiguafreda, sinó el fet que en
arribar al poblat ibèric, més que
pensar en el pessebre tothom
estava buscant bolets. Se’n
trobaven aquí i allà, ni fet a
consciència n’haguéssim trobat
tants, ja li comentarem al mestre dels bolets, Alfonso
(Tuercas).
Ah, per cert, us vau fixar que
per un número no ens toca un
cinquè premi de la grossa de
Nadal? El nostre número era el
29.427 i el premiat va ser el
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Digues la teva...
SECCIÓ NATURA:
En aquest any s’engega un altre
cop la tramitació de fets denunciables; es tracta de treure a la llum
tots aquells fets que atemptin o
maltractin el medi natural en totes
les seves vessants, tant a nivell
local com de tot el país.
Des de l’entitat, a través de la
Secció de Natura, es prepararà la
informació i s’enviarà la denúncia
que correspongui davant dels
organismes competents.
De la mateixa forma es portarà un
seguiment de la denúncia presentada des del tràmit d’informació

fins a la seva resolució.

rebudes.

Las denúncies s’han de presentar
acompanyades de material gràfic, i
s’ha d’emplenar un full on constarà el fet denunciable, descripció
del lloc, data i altres dades d’interès. La documentació i fotos es
podran entregar directament a la
Secció de Natura o en tot cas a
secretaria.

Esperem que aquesta secció tingui
gran acollida entre tots els socis, i
que serveixi per donar a conèixer
i publicar tots aquells punts o fets
que produeixen agressions al nostre fràgil i agredit entorn.

A més, les denúncies romandran
exposades a l’entitat, on també
se’n podrà fer el seguiment fins a
la seva resolució, sigui quina sigui
la resposta rebuda. El butlletí donarà compte de les denúncies

Segurament part d’aquestes denúncies quedaran en paper mullat,
però la cosa certa és que es faran
les accions necessàries perquè es
prenguin les mesures adients i es
trobi la millor solució.
Esperem la vostra participació;
podeu recollir els fulls a la secretaria.
Auca

L’adéu d’Antoni Fontdevila deixa les eleccions sense un ferm candidat.
El President de la FEEC Anton
Fontdevila no es presentarà a la
reelecció. Aquesta situació obre
les portes a nous candidats. En
l’assemblea de la Federació del
mes de novembre, Anton Fontdevila va anunciar la convocatòries
d’eleccions per al 10 de gener de
2009. Durant el procediment
electoral es van cometre algunes
errades de procediment, cosa que
va fer que dues entitats impugnessin el procés electoral. Les
allegacions es troben en el Consell Català de l’Esport que haurà
d’avaluar les possibles faltes

Escriu a El Grup
El Grup té un espai per a tu, on
podràs dir la teva sobre qualsevol
tema relacionat amb els que es
mouen a l’entitat. Hi pots fer una
queixa, una reflexió, una opinió o
el que vulguis. El text ha de ser
d’una extensió aproximada de
1.300 caràcters, inclosos els espais
en blanc. En cas d’acompanyar el
text amb foto, cal reduir fins a
1.100 el nombre total de caràcters. Pots adreçar la teva aportació a info@umegava.org

l’espera de la resolució i de la
nova data per a les eleccions dediquem unes línies al treball realitzat
pel President, Anton Fontdevila
durant els darrers 7 anys. Tot i
que durant els darrers mesos hi ha
coses que no s’han dut amb plena
transparència, cal dir que la feina
feta pel nostre President i per la
seva Junta Directiva ha estat excellent. Un dels fets més destacats és l’increment espectacular de
federats que ha suposat un increment de pressupost any rere any i
per tant ha ajudat a fer front a
nous projectes, com és la inversió

Darreres jaquetes UME
La promoció de jaquetes iniciada a
començaments de 2008 arriba a la
seva fi. Després de dues comandes realitzades al llarg de l’any
passat, actualment en queden
poques i només de les talles L i M.
Així que si encara no la tens, aprofita aquesta recta final de fred
per posar-te-la, serà de les darreres oportunitats. Per aconseguir-la
cal demanar-la a secretaria en
horari d’oficina, dimecres i divendres de 7 a 9 de la tarda.

en la xarxa de refugis, la millora
de la gestió i l’organització administrativa. Les activitats programades han augmentat, com per
exemple “Els 100 Cims”. S’ha
donat un impuls a la formació de
tècnics i esportistes . Han evolucionat els dos mitjans de comunicació de la Federació, Vèrtex i la
web com a canal de comunicació
i difusió.
Moltes gràcies per la feina ben
feta, realitzada per tot el teu
equip, gràcies per la dedicació i el
teu temps. Moltes gràcies Anton.

Tots els mapes Alpina al
teu abast
La biblioteca de l’entitat ha renovat
bona part de l’edició Alpina amb
més de 20 mapes de la sèrie E-25.
La majoria del mapes són d’abast
català, tot i que també en tenim de
la serralada Cantàbrica i el sistema
Central. Com a novetats, s’han
incorporat mapes d’hivern adreçats
als practicants d’esquí de muntanya
i raquetes de neu, i també els mapes travessa: Carros de foc, Els 3
Monts, Travessa 3 Refugis i La Porta del Cel.

Notícies
de la
FEEC
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La cursa de regularitat (Vilanova de Meià)
En un poblet de Lleida es retallaven sota la llum dels primers raigs de sol unes figures enmig de la boira, movent-se amb una espècie de tremolor per combatre el fred que els tallava com un ganivet. Dues de les figures
es preparaven davant d’una taula, i dues figures més els donaven pas per parelles, de forma contínua, com un
metrònom. Aquestes figures iniciaven una marxa que duraria tot el matí, i desapareixien en la profunditat insondable de la boira, a un pas regular, però sense aturar-se.
Era tan d’hora al matí, que em pensava que encara no haurien posat els carrers, i que en sortir-hi cauria en un
forat, però no, els carrers hi eren. Ens vam reunir davant del local de l’UME; allà érem tots. I de seguida vam
emprendre el camí cap a Vilanova de Meià. Cada quilòmetre ens acostava al nostre destí, i a cada quilòmetre
el fred i la boira es feien més presents a la carretera. Un cop hi vam ser, vam recollir els dorsals de les parelles
participants (Erena i Laura, Marc i Edgar, Edu i Jordi). Les tres parelles representants de l’UME estaven a punt.
Mentre esperàvem l’hora de sortida, esmorzàvem calentons al bar del poble, rient i comentant coses sobre la
marxa. Per sorpresa , havien canviat el sistema, i ara la marxa incloia orientació. Cap problema per a nosaltres.
Es va fer l’hora; sortíem a poc a poc, al ritme del metrònom dels organitzadors. Durant el camí, la Laura i
l’Erena es van unir al nostre grup, al del Jordi i l’Edu; només hi havia un minut de diferència entre els dos, i
aviat les noies joves atraparen el nen i el vell. Mentrestant, l’Edgar i el Marc, mes avançats, concentrats en la
marxa, no afluixaven el ritme. Els quatre, nois i noies,
anàvem xerrant i, al final, vam arribar al control de l’esmorzar; potser en algun punt vam fer una mica més de
marrada però el que compta és que hi vam arribar. El
Marc i l’Edgar ens hi esperaven. Mentrestant esmorzàvem i aprofitàvem els 30 minuts de neutralització jugant
i rient. L’Edgar i el Marc emprengueren el camí, i nosaltres els vam seguir uns minuts més tard. Anaven passant
quilòmetres i controls, i en vam trobar un on, segons el
mapa, hi hauria d’haver un dolmen. En arribar-hi no el
vam veure, perquè resulta que era un dolmen minúscul:
qui ho hauria dit, que “allò” era un dolmen! Més endavant el camí es complicava una mica i desenes de corriols ens confonien. Fins que vam assolir una petita pista
de muntanya mal conservada. Avançant, al següent control un home molt simpàtic ens va oferir torró, formatge i moscatell. Vam seguir avançant. Curiosament feia
molta estona que no vèiem altres parelles, potser amb
la xerrera ens estàvem retardant, o potser anàvem
massa ràpids; fos com fos, havíem de continuar. Vam passar uns metres d’una bifurcació, i sense voler-ho vam
fer despistar una altra parella, però ens vam adonar de seguida que no seguíem el camí i vam recular fins a la
bifurcació una altra vegada. Allà a prop trobem un altre control, on coneixem el cosí d’un professor de l’institut Bruguers. Vam recuperar tota l’alçada que havíem guanyat, i ja no quedava gaire per arribar al final.
Passàrem camps i més camps vorejant-los. El camí es va tornar pista, i la pista es va fer ampla: la civilització
començava a manifestar-se mandrosament davant dels nostres ulls. Pas a pas, la natura perdia terreny, els arbres es tornaven pals elèctrics, i els camins de terra i pedres, carrers d’asfalt amb voreres. Després de segellar
la targeta ens esperava un pica-pica. S’havia acabat.
Vam mirar les classificacions: no havíem quedat gaire amunt ni gaire avall, però ens ho havíem passat molt bé.
Tots teníem gana, així que vam buscar com llangardaixos un lloc allunyat de la boira, on fes una mica de sol, i
vam dinar tots plegats en una font, rient i comentant el dia. Just abans de marxar, la visita d’un pastor amb
unes cabres ens va acomiadar. Al cotxe tots estàvem segurs que aquell dia estaria guardat a la nostra memòria
durant molts anys.

Replantació pels voltants de Gavà
Com ja fa 25 anys, any rere any, es
porta a terme una replantació amb
espècies autòctones en el nostre
territori. L’activitat és portada a
terme pel grup ecologista Quercus i
l’UME. Aquesta vegada, la data
assenyalada va ésser el diumenge 1
de febrer i, desafiant el temps, ens
vàrem concentrar al parc del
Millenni un grup de gent reduït però
amb moltes ganes de fer feina; el dia
va ser plujós.
Equipats amb les eines adients, les
EL
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llavors i els planters, vàrem iniciar
la nostra contribució a la salvaguarda

del nostre territori
El lloc escollit van ser els voltants del
Calamot i les espècies que s’hi van
utilitzar van ser roures, alzines i
també algun garrofer.

simbòlic amb el qual volem expressar
el nostre desacord
amb la
planificació urbanística prevista per a
tota aquest zona.

Envoltats per una gran destrossa de
pins, deguda als vents huracanats de
la passada setmana, vàrem realitzar la
replantació de glans amb èxit,
repartint-los per tot l’indret.

Malauradament, una vegada més hem
pogut apreciar sobre el terreny la
gran quantitat de deixalles i restes de
runa que, de forma incontrolada, hi
són dipositats sense cap mena de
respecte.

També com a acte testimonial es va
plantar un garrofer de mitja alçada (1
metre), just al davant d’on es pensa

construir el nou parc de bombers.
Es tracta sens dubte d’un acte

Ens sorprèn que amb les opcions que
hi ha avui dia, com són les
deixalleries, hi hagi encara gent tan
incívica.
Auca
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Ruta de les 20 ermites
Sant Cugat del Racó
Per començar, el GR de les Ermites no es podia estrenar amb una
ermita millor per la seva singularitat. Certament, l’ermita de Sant Cugat del Racó és una petita joia del segle XI, plena de contrastos que la
converteixen en única a tot Catalunya; veiem per què:
Des del punt de vista arquitectònic, el romànic normalment té ermites
de tres naus i tres absis en planta basilical o, quan es tracta d’esglésies
més grans, pot tenir tres o cinc naus i planta de creu llatina. En canvi,
l’ermita de Sant Cugat té planta de creu grega coronada amb un cimbori cilíndric, cosa que ens parla d’una clara influència oriental.
Però si des de la perspectiva arquitectònica estem davant d’una rara
avis, si mirem l’ermita des del punt de vista decoratiu, Sant Cugat del
Racó té una doble vessant, ja que per una banda el motiu de decoració
del romànic d’influència llombarda és molt clàssic, bastant comú a
Catalunya, amb els arquets cecs decoratius en els absis, però per altra banda té la raresa de lluir aquests arquets decoratius
típics llombards també en els murs de l’ermita i en el cimbori.
Si fem un cop d’ull a la història, la primera notícia escrita de Sant Cugat del Racó data del 925, quan el comte de Cerdanya
Miró II la lliurà al monestir de Ripoll, del qual dependrà fins al 1836, any de la desamortització de Mendizábal.
Sant Miquel de Castelladral
Lloc del GR més interessant des del punt de vista històric que arquitectònic, ja que de l’ermita, que va ser inicialment romànica, només en queda un mur i la resta és una estructura del segle XVIII sense cap rellevància.
No obstant, Castelladral ja està documentat com a cap de municipi sota els dominis dels comtes de Cerdanya des del 941, i
el que és més interessant és l’origen del topònim, ja que es tracta d’un antropònim de “castell d’Aderald”.

La neu torna al Garraf
No sé si recordareu que fa alguns anys
havíem de collocar el pessebre al Montseny i que, com que havia nevat tant, es
va prendre al decisió de collocar-lo al
puig de les Agulles. Si recordeu, era preciós, tot ben blanc.
Aquest any, al final de les festes de Nadal, coincidint amb la jornada de Reis, la
neu va tornar al Garraf com feia temps
que no hi queia, arribant a cotes força
baixes. L’endemà, la cota de neu estava
situada a mig camí entre Bruguers i el

Notícies que falten
Sortosament ens han arribat a El Grup,
més articles dels que hem pogut
p u b l i ca r , p e r a ix ò agr a ïm l a
comprensió dels nostres
col.laboradors, ja que si bé no hem
pogut posar algun article seu en aquest
número, ens comprometem
fermament a que surtin en la següent
publicació, és a dir en el Butlletí nº 4.
Moltes gràcies !!!

el castell d’Eramprunyà. Tot el castell, la
Desfeta, la Clota, les Agulles, coll Sostrell
i la Morella eren completament blancs i
visibles des de qualsevol punt del delta
del Llobregat. Aquella mateixa tarda, una
processó de cotxes, molts de Gavà, per
què no dir-ho, van fer l’excursioneta fins
a Begues. Uns es quedaven a la primera
benzinera i d’altres s’hi endinsaven una
mica més. En tot cas, anessis on anessis,
de neu en trobaves i era tan fina que no
s’hi podien fer ni boles. Sense cap mena

dubte, una oportunitat per gaudir
de la neu tan a prop i en un massís sec i esquerp és com una
illusió òptica. N’esperem la següent.

Sortida a Font Romeo
Un any més l’UME ha organitzat la
clàssica sortida d’esquí alpí, i un any
més hem apostat per Font Romeu,
per la qualitat de les pistes, ja que és
una estació que té tot tipus de pistes,
des de les grans verdes i blaves per
als que no en saben gaire, a les vermelles i negres per als més atrevits.
Els participants de la sortida van ser
47, 34 dels quals van fer esquí alpí, 5
van fer esquí de fons i 8 van fer un
recorregut amb raquetes de neu.

L’estació disposa de bons circuits per
a l’esquí de fons i les raquetes, i estava
molt bé de neu, potser una mica gelada en algunes zones.
Tots vam gaudir d’un bon dia a la neu,
el temps ens va acompanyar, i quan
vam tornar a l’autocar tots estàvem
cansats; alguns es van adormir i d’altres explicaven les anècdotes divertides del dia. Per a tots la valoració va
ser molt bona, i vam quedar amb ganes de repetir. Fins l’any que ve!!
Mercè Martínez
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Entrevista a... Meritxell Martí
“

Moltes vegades penso que estic com una cabra”

Va néixer l’any del Naranjito, però va preferir
optar per córrer abans que jugar a futbol. Té 26
anys i és sòcia de l’UME malgrat viure prop de
Reus. Riu. Riu molt. És simpàtica, emprenedora i
activa. Però, per damunt de tot, és la flamant
vencedora de la Copa Catalana de Caminades de
Resistència, lluint l’escut de la nostra entitat. Va
començar un dia a caminar per una aposta amb
els amics, i des d’aleshores no ha parat encara.
Potser ho fa per compensar les 8 que es passa
cada dia asseguda en una oficina. El Juan Carlos la
va enredar a ella i a l’Isma, tot s’ha de dir, per
venir a l’UME. Va conèixer “el seu mestre”, el
Toni Callen, i amb ells ja ha anat fent la seva colla,
que no para de créixer. Mentre els de la seva edat
estan de festa, ella és al gimnàs entrenant, o travessant alguna serralada de punta a punta. Tant és que plogui, que
faci fred o que tingui anèmia. Ja ho diu la seva mare: “Nena, ets un cul inquiet!”. El 7 de febrer va recollir el seu
merescut premi i ara, ja coronada, només pensa en una cosa: quan és la propera marxa? És la sòcia 2.022.

Campiona de la Copa Catalana de Caminades de Resistència. Sona molt bé, la veritat...
Per a mi ha estat genial. Suposa un gran esforç durant tot l’any, moltes hores d’entrenament i molts caps de setmana fora de casa. Crec que he aconseguit un bon resultat, malgrat haver-me perdut algunes proves perquè se’m
solapaven o, senzillament, no m’agradaven. Al final, 173 punts en 14 proves...
Quina de les proves et va resultar més complicada?
Aquest any gairebé totes s’han fet plovent, i això fa que ho passis molt malament. La marxa en què més vaig patir
va ser la Travessia del Montseny, pels llocs on vaig haver de passar amb el meu mestre, el Toni Callen. I després
la Núria-Queralt. Vaig tenir moltes pájaras (defallides) i algun baixón (riu). Però finalment la vaig acabar. El secret
és l’entrenament. Durant la setmana entreno 4 dies. Els altres faig sauna o jacuzzi. Això si no hi ha prova el cap de
setmana, perquè si no faig 5 dies seguits de gimnàs amb un parell d’hores d’aeròbic en bicicleta.
I quin paper juga la Marxa del Garraf en aquesta CCCR? Ens podem sentir orgullosos de la nostra
prova?
La Marxa del Garraf l’he feta 2 vegades. I l’he realitzada perquè és la del nostre club i volia que guanyéssim. Però
també pels regals que et donen al final de la cursa. Sempre són molt aprofitables, com la samarreta tècnica...
L’Ismael i el Juan Carlos també han obtingut bons resultats en la CCCR d’enguany. Té un bon equip, l’UME?
L’UME té un molt bon equip. A banda de nosaltres també hi ha el Juan, el Toni, el Baldiri, el Jaume i molts més.
Tot es basa en la dedicació. Una persona no neix resistent, sinó que s’hi fa a base de dedicació, realitzant curses i
aprenent de la gent que t’envolta.
I tot plegat va començar per una juguesca...
La meva primera marxa de resistència va ser per una aposta amb els meus amics. I la vaig guanyar! (Riu). Va ser la
Reus - Prades – Reus. I és la que porto fent des de fa 6 anys.
Després vindria, també per una aposta, la Montserrat – Reus el 2004. Aquell primer any no la vaig acabar, i vaig
estar durant 2 dies sense poder caminar. L’any següent hi vaig tornar, i la vaig acabar amb 23 h 22 m, i també vaig
estar dos dies sense poder caminar. A partir d’aquí el meu pare em va clavar una esbroncada i em va dir que si
volia fer “aquestes coses” que m’entrenés o si no, no m’hi deixava anar.
Quins reptes et planteges per aquest 2009?
De moment ja estic apuntada a la Transgrancanaria, al Grand Raid du Cromagnon i al Grand Raid des Pyrénées. I
m’estan enredant també per fer la de Ronda amb el Juan i el Baldiri. Entre aquestes aniré fent les caminades de la
Copa per entrenar. Un excursionista sempre té nous reptes, que no em veus? (Riu). Cada vegada que em motivo
a fer més, em sento feliç.
EL

GRUP

David Achell
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Formació
Us presentem el calendari de formació que organitzarà i coordinarà l’UME. Recordeu, que en una ferma aposta per la formació dels nostres
socis, els preus d’inscripció dels socis d’UME tenen un descompte, així com també en el cursos oficials de l’Escola Catalana d’Alta
Muntanya. Per sollicitar aquest ajut i poder-ne gaudir, informeu-vos a la Secretaria.
Cicle d’Alpinisme del 25 de febrer a l‘ 11 de mar

Marxes tècniques regulades, sessions didàctiques 21 de març

Docència a càrrec de membres d’UME

Docència a càrrec de membres de la FEEC

Lloc: rocòdrom i muntanya

Lloc: UME i entorns de Gavà

Programa: 25 de febrer, presentació

Inscripcions gratuïtes de l’1 de març fins exhaurir les 25 places

4 de març, sessió teòrica

Opcional, diumenge 22 de març: sessió pràctica en prova oficial

28 de febrer, 1, 7, 8 de març, sessions pràctiques

“51a Marxa d’orientació per descripció” Vilanova i la Geltrú.

11 de març, cloenda

El preu d’inscripció pendent de determinar.

II Jornades d’estudis d’espeleologia 26 de març i 4 i 5 d’abril

Curs de Barrancs, nivell Idel 16 al 30 d’abril

26 de març. Presentació del llibre “Olor de Podrit,

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya

el despropòsit del Garraf”

Lloc de l’aula: UME

Tindrà lloc al Casal de Centre a 2/4 de 9 del vespre. A càrrec de

Programa:

16 d’abril, Presentació i teòrica

Pau Pérez de Pedro, autor del llibre

18 i 19, 25 i 26 d’abril, sessions pràctiques i teòriques

4 d’abril. Sessions teòriques d’estudis espeleològics.

30 d’abril, Cloenda del curs

5 d’abril. Descoberta de les formes càrstiques del Garraf
Curs de Guies del Castell d’Eramprunyà

Curs de Fotografia digital, nivell Idel 28 d’abril al 12 de maig

del 20 d’abril al 24 de maig

Docència a càrrec de membres d’UME

Docència a càrrec de Josep Campmany

Lloc de l’aula: UME i entorns de Gavà

Lloc de l’aula: UME i Castell d’Eramprunyà

Programa: 28 i 30 d’abril i 5 i 7 de maig, sessions teòriques

Programa: 20 i 27 d’abril i 4 i 11 de maig, sessions teòriques

9 de maig, sessió pràctica

17 i 24, sessions pràctiques

12 de maig, avaluació i cloenda

24 de maig, avaluació i cloenda

La Morella sense creu
A causa de la tempesta amb vents huracanats del passat dissabte dia 24 de gener, la creu de la Morella va quedar segada per la base i va
ser arrossegada alguns metres muntanya avall.
L’estat de la creu és deplorable, però pensem que amb una bona reparació es podrà recuperar i ser tornada al seu lloc de sempre. Fa
quasi 50 anys que la vàrem collocar i durant tot aquest temps ha suportat tota mena de fenòmens atmosfèrics i altres agressions, però
ha restat com un fidel sentinella del nostre Garraf.
Ha vist de molt a prop totes les transformacions del paisatge, en especial com se li anaven acostant les deixalles de l’abocador, cada
vegada més amunt quasi fins a tocar-la: ha vist com també li feien unes rares construccions pels voltants que de lluny semblen xampinyons
gegants; a més a més, des de fa uns anys, perquè no estigui tan sola, a la nit li han installat unes grans llums, com si es tractés d’un far
marítim. També ha vist passar multitud de gent (espeleòlegs, excursionistes...) que sempre ha vist aquest punt com el més representatiu
del nostre Garraf. Però ella hi restava any rere any.
La trobarem a faltar, però en tot cas serà sols per una temporada: una vegada
arranjada la tornarem al seu lloc, li donarem una altra vegada el seu aspecte
senyorial perquè recuperi el seu paper de Fidel Sentinella, testimoni immòbil de tot
allò que passa al nostre Garraf.
La creu serà reparada a Gavà, i després tornarem a pujar-la a la Morella, contribuint
d’aquesta forma a recuperar un dels signes més emblemàtics del Garraf.
La data per tornar-la a pujar no es coneix encara, però de ben segur que
prepararem una sortida, en la qual esperem que tots participeu; serà també el nostre
homenatge, no tan sols a la creu, sinó també a aquells que ara fa 50 anys i sense
tants mitjans varen collocar-la-hi.
Us hi esperem.
Auca

Descripció

MARÇ

Secció

Activitat

Diumenge 1

Entitat

SETMANA
D'ANIVERSARI

Bicicletada a la platja. Si tens i saps anar amb bicicleta, no hi faltis. A la platja farem un
esmorzar energètic. Sortirem a les 9 del matí.

Divendres 6

Entitat

SETMANA
D'ANIVERSARI

Audiovisual Senders, espele i marxes. Tindrà lloc al nostre local a 2/4 de 9 del
vespre.

Divendres 13

Entitat

SETMANA
D'ANIVERSARI

Audiovisual El Pisco (5.752m) i El Vallumaraju (5.675m). A càrrec de Taki. Tindrà
lloc al nostre local a 2/4 de 9 del vespre.

Dissabte 14

Entitat ( inclo- UME 3 DÈCADES Commemoració de l'esquí a Núria. El viatge el farem en tren i cremallera. Hi haurà
sa secció in- D'ESQUÍ
activitats per a totes les edats.
fantil)
Excursionisme SENDERISME
GR 7 de Fredes a Andorra. Es realitzarà un recorregut circular per la comarca del
Solsonès. Dificultat mitjana.

Diumenge 15
Divendres 15

EGUME

Dissabte 21

SEAM

Cap de
Formació
setmana 21 i 22

ESPELEOLOGIA Avenc de la Ferla. Un dels avencs més emblemàtics del Garraf. Més informació a
secretaria i vocals de la secció.
CORREDORS DE Pic de l'Infern. Corredor situat a la zona d'Ulldeter al Ripollès.
GEL
MARXES
TÈCNIQUES

Dijous 26

II Jornades
PRESENTACIÓ
d'espeleologia LLIBRE

Dissabte 28

Excursionisme SENDERISME

Cap de
Infantil i
setmana 28 i 29 Juvenil

Secció

SORTIDA
TRIMESTRAL

Activitat

Sessions didàctiques de Marxes Tècniques. Dissabte sessions teòriques i pràctiques
i diumenge participació en una prova de la Copa. Inscripcions a partir de l'1 de març fins
exhaurir les 30 places.
Olor de Podrit, el despropòsit del Garraf. A càrrec de Pau Pérez de Pedro, autor
del llibre. Lloc al Casal Sant Jordi a la Rambla, a 2/4 de 9 del vespre.
GR 176 Ruta de les 20 ermites. Es realitzarà l'etapa de Sant Pau de Pinós a Navàs.
Distància: 20 kms. Dificultat: mitjana
Lloc indeterminat. Sortida trimentral de tot el cap de setmana. Ben segur que no
tindran temps d'avorrir-se.

Descripció

ABRIL

Dissabte 4

II Jornades
EXPOSICIONS
d'espeleologia DELS ESTUDIS

Presentació d'estudis espeleològics. A càrrec d'EGUME i una altra entitat convidada.
Tindrà lloc a l'estatge d'UME durant el matí.

Diumenge 5

II Jornades
EXCURSIÓ DE
d'espeleologia DESCOBERTA
SEAM
ALPINISME

Les formes del relleu del Garraf. A partir d'una passejada matinal aprendrem les
formes fetes per l'aigua en el rocam del Garraf.
Ascensió a l'Aneto (3.404m). L'ascensió al cim més alt del Pirineu serà pel corredor
d'Estasen o pel coll de Corones.
Setmana Santa als Alps. El lloc encara està per determinar, ja que depèn del temps i
de l'estat de la muntanya.
Curs de Promoció de Barrancs, nivell I. 6 sessions entre pràctiques i teòriques per
ser autosuficients. Docència impartida per l' ECAM.

Cap de
setmana 4 i 5
Del 9 al 13
d'abril
Dijous 16

Dissabte 18
Dilluns 20
Dissabte 28

SEAM

ALPINISME

Formació

DESCENS DE
BARRANCS,
nivell 1
Excursionisme EXCURSIÓ
FAMILIAR
Formació

GUIES DEL
CASTELL
Excursionisme MITJA
MUNTANYA

Massís de Montserrat. Farem el camí de les ermites, camí costerut i amb escales.
Sortirem a les 9 del matí de l'entitat
Curs de Guies del Castell d'Eramprunyà. 5 sessions teòriques i 2 pràctiques per ser
guies voluntaris del Castell d'Eramprunyà.
Tavertet i Vall del Ter. La sortida és de tot el dia. El recorregut, d'una distància de 17
quilòmetres, és de dificultat mitjana.

Cap de
SEAM
setmana 25 i 26

ESCALADA

Margalef, Serra del Montsant. L'escalada a Margalef és la típica del Montsant: forats i
resistència.

Dimarts 28

FOTOGRAFIA
DIGITAL

Curs d'iniciació a la Fotografia Digital. Un total de 6 sessions per aprendre i
entendre la fotografia. Inscripcions a partir de l'1 d'abril.

Formació

Del 30 d'abril al Excursionisme TRAVESSA
3 de maig

Horari Secretaria

GR 11 Transpirinenca. Es realitzaran 3 etapes per terres del Pirineu de Navarra,
d’Elizondo a la Fàbrica d'Orbaiceta.

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dimarts, dimecres i dijous

Dimecres de 20.40 a 23 hores

De 19 a 21 hores

Divendres de 19 a 22.30 hores

Rambla Lluch, 4.
Dimecres i divendres de 19
a 21 hores
Telèfon: 93 662 01 24

Dissabtes de 15 a 20 hores
Diumenges de 9 a 14 hores

Correu: info@umegava.org

Lloc: entitat, Rambla Lluch

Lloc: Nova Piscina Municipal

