UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ

EL GRUP

FUNDADA 1963

ADHERIDA
A:
I I I
Federació d’Entitats
Excursionistes de
Catalunya
Federació Catalana
d’Espeleologia
Federació de Càmping i
Caravaning

SECCIONS:

Arxiu i
Barrancs
Bicicleta de
Càmping
Competició UME
Escalada i alta
muntanya
Espeleologia
Excursionisme
Infantil i Juvenil
Infantil i juvenil
Arxiu Històric i
Natura
Fotografia
Càmping

S

E

R

V

E

I

S

:

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

È P O C A , N Ú M E R O

1 V

M A I G /

J U N Y

2 0 0 9

II Jornades d’espeleologia al Garraf
DEL LLAMP - X.Font, A.
Sanmartí i R.Cano. (Facultat
de Geologia de la UB i
l'Espeleogrup de la UME de
Gavà).

L’ESQUERRÀ I L'AVENC DE
LES QUATRE BOQUES –
Germans Serrano (Los
Dalton) (espeleòlegs del
Grup Excursionista de Sant
Pere de Ribes).

Durant l'abril hem celebrat les II
Jornades. Encara que la concurrència no ha estat la desitjada,
l'esdeveniment ens ha deixat
contents i amb bones sensacions. Les ponències han estat
excellents i l'organització (amb
el nostre plantejament de petit
format) ha estat correcta.

5.LES
MINES
DE
ROCABRUNA - Josep Campmany. Físic i estudiós local.

3.MAPA DE QUALITAT
ATMOSFÈRICA
ALS
AVENCS DEL GARRAF –
Ignasi de Yzaguirre (metge
responsable
de
la
Representació Territorial de
Tarragona de la Secretaria
General de l'Esport. Membre
de la Junta Directiva de la
S o c i e da d E sp añ o l a d e
Medicina y Auxilio en
Cavidades. Espeleòleg
del GERS de l'AE
Muntanya, de Sant
Andreu del Palomar).

Hem doblat el nombre de ponències respecte a l'any passat,
de tres a sis treballs, presentant
així una major diversitat sobre
l’endocarst del Garraf. Els treballs presentats van ser:
1. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
OLOR DE PODRIT, amb
introducció de Josep Ma
Comas, amb un breu repàs de
la lluita d’un poble en contra de
l’abocador. Pau Pérez de
Pedro, geògraf i geòleg,
presentarà el seu llibre a Gavà.

6.CONTRIBUCIONS
ARQUEOLÒGIQUES DE LA
COVA DE CAN SADURNÍ Manel Edo. Arqueòleg i membre del Collectiu per a la Investigació de la Prehistòria i
Arqueologia de Garraf—Ordal.
Raúl Cano

4.RESULTATS
PRELIMINARS DEL
MONITORATGE
ATM. A L'AVENC

2.NOVES DESCOBERTES
ESPELEOLÒGIQUES,

UME supera la barrera dels 100.000€ de pressupost

Rambla Lluch, 4 08850 Gavà

|

Telèfon: 93.662.01.24

subvencions que, any rere any
són les mateixes, es redueixen
o, fins i tot, desapareixen.
Malgrat els aspectes negatius,
som optimistes. Si ens movem
amb la mateixa empenta dels
darrers temps, les seccions
funcionen com en l’actualitat i
des de la Junta millorem la
promoció i gestió de l’entitat,
ben segur que UME podrà tenir
un paper més important dins el
teixit federatiu de la FEEC, i més
present i actiu en la societat del
nostre poble, Gavà.

Així, el 54% dels ingressos
vénen dels centenars
d’activitats organitzades per
les seccions i per la mateixa
entitat, un 22% correspon a
les quotes del soci, un 11% a
les llicències federatives i
només un 9% ve de
subvencions.

L’any 2008, les depeses que va
generar UME van pujar a més de
97.000€. Ara, el pressupost per
al 2009, aprovat en assemblea,
puja a poc més de 100.000€. Un
increment que en part es deu a
la major justificació econòmica
de les seccions a l’hora de fer les
activitats. Si aquesta xifra ja en
ella mateixa és imponent pel
volum que significa, més
important és la poca
dependència de l’entitat de les
subvencions, tant de
l’administració com federatives.

Per aquest 2009, hi haurà
despeses que s’apujaran,
ingressos que no tindrem
(com ara per la pèrdua de
socis a causa de l’actual crisi) i

|
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El vent fa caure un mur del castell

destacat

La forta ventada de finals de
gener va fer caure un del
murs de l’estructura del castell d’Eramprunyà, sobre la
cisterna. En Nèstor Gómez i
Germán Rafales, a principis de
febrer, fent un seguiment dels
efectes de la ventada sobre el

terme de Gavà, van veure i
fotografiar l’ensorrament d’un
dels murs del castell. UME,
vetllant sempre pel nostre
patrimoni ens vàrem posar en
contacte amb l’Ajuntament de
Gavà per donar a conèixer el
fet, ja que l’Ajuntament és

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
2128 Arnau Rosas
2129 Ruben Hernando
2130 Vanesa Mera
2131 Vicente Bárcenas
2132 Maria Saumoy

l’actual propietari del castell
d’Eramprunyà i està obligat a
conservar-lo. El document
lliurat al consistori anava
acompanyat d’unes fotografies
comparatives que mostraven
l’estat anterior i posterior a la
ventada per ta que es veiés
clarament la diferència. La
resposta per part de l’Ajuntament és “en som coneixedors
i que s’ha encarregat l’elaboració d’un pla d’actuació sobre aquest bé”. La nostra
entitat seguirà el passos del
consistori per tal que aquest
pla porti a terme les mesures
adients al castell d’Eramprunyà.

2133 Núria Doménech
2134 Anna Doménech
2135 Lluís Doménech

UME i la Flama

2136 Ruben Marín
2137 Marcel Girona
2138 Marc Monfort
2139 Joan Sánchez
2140 Joan A. de la Peña
2141 Jaume Peláez
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UME rep el reconeixement
en la portada de la flama de la
llengua a Montserrat. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, en commemoració del 40è aniversari de
la Flama, ha lliurat als promotors d’aquesta iniciativa el
llibre Quaranta anys de la Flama de la Llengua Catalana
1968-2008, així com també
un diploma a totes les entitats

implicades, amb el qual el
món excursionista reconeix la
tasca, la promoció i implicació en els diferents actes de
renovació de la llengua. Aquest llibre el teniu al vostre
abast a la biblioteca de l’entitat. La Junta d’UME dóna les
gràcies a totes aquelles persones que han participat en
aquesta iniciativa i alhora us
encoratgem a mantenir-la ben

viva. És la nostra llengua, la
nostra cultura, la nostra identitat.

La Marxa del Garraf

Tens una proposta

Samarretes de la Marxa

Les setmanes passen, comencen a caure el mesos i quan
sembla que la 14a Marxa del
Garraf fa poc que ha acabat,
toca començar a fer els primers passos de la propera
edició. Ja hem començat a fer
les primeres reunions,, per
assentar les bases de la nova
edició de la Marxa del Garraf.
Recorda que la Marxa del
Garraf tindrà lloc el diumenge
8 de novembre. Reserva aquesta data.

Fa un any, vam fer una crida
de propostes a tothom per
valorar quines novetats podríem integrar a la Marxa del
Garraf 2008. Com que l’èxit
de la crida va ser rotund,
tornem a demanar la teva
collaboració. Ajuda’ns a millorar. Les propostes poden
ser esportives, ecològiques,
culturals o de qualsevol altre
tipus. Les podràs fer arribar a
l’adreça de l’entitat info@umegava.org

Si vols lluir la SAMARRETA
de la Marxa del Garraf, ara
en tens l’oportunitat. Per
només 6 € pot ser teva. Ah!
La samarreta és de l’edició
del 2007. Les talles disponibles són la S i M i la promoció
serà vàlida fins a exhaurir les
existències. Si en vols una,
només cal passar en horari de
secretaria per l’entitat i te la
podràs endur posada. La promoció de jaquetes UME es
troba gairebé exhaurida.

III
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Digues la teva... “La desídia d’un Ajuntament cabut”
UME sempre s’ha posicionat en contra del Pla de Ponent,
ho ha manifestat en multitud de
vegades i ho continuarà fent, per
les mutilacions que patirà el nostre poble, el nostre entorn, la
nostra identitat per un pla urbanístic illògic, incoherent i gens
sostenible. El passat mes de març,
les primeres màquines van entrar
a l’esquena del turó del Calamot
per realitzar les primeres actuacions del Pla de Ponent. Per tal de
no aixecar gaire enrenou, les
obres han començat per una edificació d’interès comú com és la

ubicació del nou parc de bombers.
En tot cas, aquest és el punt d’inici
d’un Pla i el final de moltes i moltes coses.
En aquestes línies només tractaré
el vessant del nombre d’habitatges, ja que si critiqués tots els
punts, potser necessitaria un butlletí sencer. En la revista Bruguers
del mes de febrer, el consistori
treia pit pel conveni que havia
signat amb l’IMPSOL i es tirava
floretes perquè Gavà disposarà de
874 habitatges protegits amb una
perspectiva de 15 anys. I jo em
pregunto, cal realment fer un pla

per aconseguir aquest nombre
d’habitatges? Us convido a tots a
entrar
en
el
web:
http:catala.habitaclia.com. La primera sorpresa que us dureu, a
data del 10 d’abril, és de l’existència a Gavà de 1.000 pisos en venda, 170 de lloguer més 31 habitatges d’obra nova. Total, 1.200 habitatges als quals cal d’afegir aquells
que es troben desocupats i on no
viu ningú, en molts casos per por
que els facin malbé. Com és possible pensar a edificar i edificar amb
l’oferta d’habitatge actual a Gavà? I
després, què?

Daniel Planas, nou president de la FEEC
el programa i projecte de futur
de la nostra federació. Les dues
candidatures tenien moltes coses
en comú, però es diferenciaven en
la postura davant la Federació
Espanyola: més conciliadora (la
guanyadora d’en Planas), i de
trencament, més nacionalista, d’en
Quera. Persones amb pes dins la
Federació havien d’escollir una
llista o l’altra, i alguns van decidir
quedar -ne al marge. Amb aquesta
situació, queien les setmanes i no
arribaven els programes
electorals. Tant va ser el retard de
la informació que, una setmana
abans, encara no l’havíem rebuda.
El dimarts de la mateixa setmana
de les eleccions, al vespre, ja

teníem la documentació. En una
reunió entre Nèstor Gómez,
president d’UME i en Miquel
Comas, vicepresident, van decidir
que, per com s’ha portat el
procediment electoral, per la
marginació que han patit les
entitats excursionistes, per la
manca d’un debat entre els
candidats i per la tardana
informació rebuda per part dels
dos candidats, UME optaria pel
VOT en BLANC.

Nous preus del material
de lloguer

IX Caminada Nocturna

Després d’anys i anys amb els
preus de lloguer de material de
SEAM totalment estancats, s’ha
decidit actualitzar-los. Els membres
de la secció de SEAM tindran un
descompte del 50%. Per exemple,
el lloguer d’unes raquetes de neu
és de 4 € per al soci; en canvi, un
soci de SEAM haurà d’abonar només 2 €. Aquesta mesura s’ha pres
per fomentar l’entrada dels socis a
la secció de SEAM i per poder
renovar-ne el material amb més
facilitat.

El dissabte 11 de juliol, tindrà lloc
la IXa Caminada Nocturna. La
novetat d’enguany és que serà
oberta a tothom i es promocionarà per tot Gavà. A grans trets, la
caminada tindrà una distància
aproximada de 8 quilòmetres per
les muntanyes més properes al
poble, amb sortida i arribada al
Parc del Millenni. A l’ermita de
Bruguers, meitat del recorregut,
farem un sopar de motxilla. En el
proper butlletí us en donarem
més informació.

Protegir el fons de Bruguers

Ja tenim president a la Federació
d’Entitats Excursionistes de
Catalunya. El passat 21 de març,
Daniel Planas va ser escollit
president de la FEEC amb 65 vots
davant els 38 del seu oponent,
Jordi Quera, i 2 vots en blanc. La
participació de les entitats a les
eleccions va ser molt destacable,
amb 105 entitats presents de les
359 que tenen dret de vot.
POSICIÓ D’UME DAVANT LES
ELECCIONS. El procés electoral
va ser feixuc, amb assemblees
impugnades i amb assemblees que
es reprovaven després d’haver-ne
fet una altra. El principal escull
que teníem les entitats era saber

UME felicita el nou president de la
FEEC, en Daniel Planas, i ajudarà i
donarà suport al nou equip que ha
de fer de la FEEC una federació
més dinàmica, més independent i
molt més de les entitats.

El passat mes de febrer, membres
d’UME van descobrir que s’ha
obert, amb eines mecàniques, un
camí que va des de la pista de can
Mas a l’aparcament del restaurant
l’Ermita de Bruguers. Pel que
significa per a la fauna i flora existent, UME ha vetllat per la protecció d’aquest espai evitant el pas
en caminades i marxes. Sorprenentment, aquest camí s’ha obert
i marcat. Hem fet un escrit a l’Ajuntament per si en sap quelcom.
N’esperem resposta.

Notícies
de la
FECC
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Marxa amb bicicletes
Un any més, com no podia faltar, el dia 1 de març a les 9 del matí dins de les activitats programades per a la
setmana d’aniversari de la nostra entitat, es va donar la sortida a la tradicional Marxa en Bicicleta a la Platja. Tot i
que el temps no va acompanyar gaire perquè era una mica plujós, al voltant de 40 bicicletaires, entre grans i
petits, vàrem agafar el camí cap a la platja seguint també el tradicional itinerari combinant la zona agrícola amb el
carril bici de l’avinguda de Bertran i Güell.
Voldria afegir, però, que dins de tanta normalitat enguany hem tingut un desplegament d’escorta de la Policia
Municipal que no recordo des de fa temps, i aprofito per agrair des d’aquestes ratlles la seva collaboració i professionalitat.
Situats en el context, ja sabem tots, tant els participants com els que aquest any no han pogut venir, que independentment de l’exercici, el més importat és l’esmorzar a la platja i els ja famosos “bocates de xistorra” a què
ens té acostumats la intendència de la marxa; vagi per ells també l’agraïment múltiple, en aquest cas tant pel que
fa al voluntariat com pel fet de fer-ho suportant les inclemències del temps.
Un cop ingerit el bocata o els bocates, perquè més d’un vàrem repetir, i del
corresponent cafè, va haver-hi repartiment d’activitats: els uns van decidir la tertúlia, és a dir, fer-la petar a la
vora del mar, i els altres vàrem improvisar quelcom semblant a un partidet de vòlei platja, això sí, amb xarxa i
tot, que ens va fer riure una bona estona.
Per concloure aquest resum de l’activitat voldria fer una breu referència a l’origen reivindicatiu de la marxa en favor del carril bici. Avui
gaudim d’un carril (val a dir que una mica atrotinat) utilitzat per molta gent tant a peu com en
bici, en patins, etc. i ens omple de satisfacció
haver contribuït a la seva consecució. Potser,
vist l’èxit i la resposta obtinguda, seria l’hora de
reivindicar-ne no solament el manteniment
adequat sinó també el carril bici per l’altre
voral de l’avinguda.
Enric Querol

Renovació de la Biblioteca
A principis d’any es va dur a terme la
renovació de la biblioteca de l’entitat.
Aprofitant l’aturada de Nadal i el fet
de disposar de més temps, s’han
traslladat els llibres, mapes i
documents històrics de la llibreria
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vella a la nova. Un bon gruix de tot el
material correspon a la Secció
d’Espeleologia, símptoma de la tradició
que aquesta especialitat ha tingut
sempre en la nostra entitat. Gràcies al
treball d’en Raúl i l’Albert es va poder
fer una classificació de tot aquest
material. La revisió de l’estat de
conservació, ordenació i collocació de
mapes antics, i la collocació de nous
exemplars de mapes de l’editorial
Alpina es va fer amb l’ajut d’en Víctor i
d’en Nèstor. La collocació d’altres
documents de muntanya, com manuals
genèrics i llibres d’escalada, d’esquí de
muntanya, de cascades de gel, de BTT,
de Gavà, revistes antigues de l’entitat,
d’altres entitats excursionistes, i la

classificació d’altres revistes com el
Vèrtex, Muntanya, Desnivell, etc. es va
fer al llarg dels caps de setmana de
gener. Esperem que ara que ja ho
tenim tot ordenat i endreçat en
facis ús, tot és a la teva disposició.
Ara queda una segona part de feina
a la biblioteca, la més feixuga, que és
la catalogació de tot el material. Ja
l’hem començat, però encara queda
molt per fer. Si ens vols ajudar,
seran molt ben rebudes algunes
mans més.
Per consultar o agafar en préstec
qualsevol llibre, mapa o revista us
heu d’adreçar a Secretaria amb el
carnet de soci. Cal retornar el
document prestat en 15 dies..
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Ple en el curset de Marxes tècniques
El cap de setmana del 21 i 22 de març, UME va organitzar les III Sessions d’Iniciacions de Marxes Tècniques
portada a terme pel Comitè de Marxes de la FEEC, liderat per Fermí Marco, al qual donem les gràcies per la
seva paciència i per la seva dedicació. L’èxit d’assistència, quasi amb una quarantena de persones, va ser palès, i es va omplir l’aforament del Casal Sant Jordi on es van desenvolupar les nocions teòriques. Posteriorment, els assistents van posar en pràctica les diferents tècniques d’orientació, com són les de descripció,
cuc, Dufour, etc., per les muntanyes que envolten Gavà. Adquirits els coneixements, es van confeccionar un
total de 15 parelles que l’endemà, diumenge, van anar a la primera prova de la XI Copa Catalana de Marxes
Tècniques Regulades. Es tractava de la 51a Marxa d’Orientació per Descripció, organitzada per l’Agrupació
Excursionista Talaia.
Pocs eren els que tenien coneixement del funcionament de les
marxes tècniques, però no tenen res a veure amb les marxes de
resistència on el que prima és el “som-hi som-hi”, i endavant
sense parar, ni té res a veure amb les caminades populars d’anar
fent xino-xano i deixant-se portar pels de davant. Molts han descobert en aquesta disciplina un nova forma de fer muntanya, on
les presses i la lentitud es penalitzen en favor d’estar atents a tot
allò que ens envolta: paisatges, camins... El resultat de la prova va
ser un ambient tan bo entre els companys, que en alguns casos
va anar també acompanyat de bons resultats oficials. Per equips,
UME va ser la cinquena classificada. No està gens malament per
ser la primera sortida collectiva. Esperem que en la propera
siguem encara més. T’hi apuntes?

Secció Natura
Algunes de les primeres denúncies
presentades per a la seva tramitació fan referència a l’abocament
incontrolat de runa; en aquest cas
es tracta de l’abocament incontrolat situat al camí parallel que
transcorre per darrere de la carretera de la Sentiu, a prop de
l’Hípica.

Grup, així com la seva resposta i
solució. Es publicarà en el nostre
butlletí la denúncia més important
o greu.
Un animem que contribuïu

d’aquesta manera a denunciar
tot allò que observeu i que
pugui ser objecte de millora.
Ànims i esperem les vostres
aportacions.

Com es pot apreciar a la fotografia, es tracta de restes de construcció, pots de pintura i restes de
metàllics d’alumini, a més de
diversos palets, rodes i fins i tot
un microones.
El tràmit per a totes aquestes
denúncies que rebrem a la Secció
serà el mateix: notificació al Departament de Medi Ambient afectat, a l’Ajuntament, al Parc Natural
o autoritat competent.
La fotografia i el full de denúncia
seran exposats a la cartellera del

Abocador incontrolat
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Renovació de la flama de la Llengua Catalana
Ara fa 40 anys, el 1968, el món excursionista va instaurar un homenatge a la nostra llengua, es tractava de donar
testimoni per part de les entitats de muntanya a la llengua catalana. Eren temps difícils i en aquella època eren moltes
les agressions que patia el català: a les escoles i als llocs públics no se’n podia parlar, s’havia arribat fins i tot a la seva
prohibició.
En aquells moments els centres de muntanya van jugar un paper molt important en la defensa de la nostra llengua ja
que era en aquests cercles on es seguia utilitzant: tant dins de les entitats com fins hi tot en les activitats que s’organitzaven, on participava molta gent , destacaria els campaments, sense anar més lluny. A la nostra pròpia entitat UME
s’organitzaven cursets de català. Eren temps difícils i totes les aportacions que es poguessin fer eren ben rebudes.
Amb tot aquest ambient es va creure en la necessitat de fer un acte que a més de la seva projecció reivindicativa i de
denúncia aglutinés a tot el món excursionista. Així és com va néixer l’acte de Renovació de la Flama de la Llengua
Catalana. Aquesta flama era dipositada a l’abadia de Montserrat i restaria per sempre encesa i any rera any tot el
món excursionista renovaria aquests foc en testimoni de la seva salvaguarda i lleialtat.
En tots aquests anys, en l’acte de renovació s’ha donat i es dona el testimoni del nostre suport, perquè la nostra
llengua no pugui morir mai, i encara que estigui sotmesa a amenaces o perills la protegirem i defensarem, perquè es
part de la nostra cultura, de la nostra identitat com a poble.
Va ésser l’any 85 quan es va organitzar la renovació de la flama des de les entitats del Baix Llobregat. L’UME va portar
a terme un paper important: la flama va arribar a Gavà on se li va retre un homenatge, s’hi van organitzar rebudes
institucionals i l’encesa de la flama a la rambla, on va restar tota una setmana, el mateix dissabte va partir a peu fins a
Montserrat. La flama va arribar des de Prades de Conflent on està enterrat Pompeu Fabra i portada a peu en diferents etapes fins a Sant Boi on es va dipositar a la tomba de Rafael Casanova. Des de Sant Boi les diferents entitats del
baix Llobregat van portar la Flama per les diferents poblacions de la comarca.
Aquets any la comissió organitzadora ha volgut retre un homenatge a totes les entitats que han participat alguna vegada en la organització de la Renovació. Així han portat a terme l’edició d’un llibre on es narren totes les renovacions
portades a terme durant tots aquests anys, i han lliurat un diploma de reconeixement a totes les entitats organitzadores.
Han passat molts anys i si que es veritat que hem millorat molt les condicions de la nostra llengua, però encara no
podem estar tranquils, encara tenim el català amenaçat, en aquest moments que parlem de globalització, d’intercanvis
de cultures i de pobles hem de seguir vetllant perquè la nostra llengua estigui al lloc que li pertoca, i no hem de deixar
que la suprimeixin, no hem de deixar que la passin a un segon terme, l’hem de mantenir ben viva. És per aquesta raó
que actes com la renovació de la Flama de la Llengua Catalana resten encara ben vius, i segueixen sent necessaris en
els moments que ara vivim.

Auca

Secció Arxiu
Des de fa tres anys, aquesta secció
s’està encarregant de recollir fotografies en format paper i digitalitzarles, diapositives, videos i dvds.
Amb el material recollit, fan una
selecció, l’agrupen i l’arxiven.
Les persones que estan al davant
d’aquesta secció són la Montse ArEL GRUP

qué, la Viqui Cano, la Pepi Esteve i des
de fa poc la Josefa Sevillano.

ges de la vida del grup d’aquest
últim temps.

Com a treballs que han portat a terme
fins ara, cal destacar el DVD que van
presentar en el sopar d’aniversari de
l’any passat on es visualitzaven els inicis
de les diferents seccions d’UME i aquest

La secció treballa en la línia de
fer un fons històric amb tot
aquest material i es fa una crida
a aquelles persones que puguin
aportar material d’aquest tipus.

any han exposat al local de l’entitat imat

Pepi Esteve
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Circuit de raquetes de neu 2009
“Cinc, quatre, tres, dos, un”. Així comencen les 7 proves del IV Circuit Català de Raquetes de Neu, que s’han
realitzat en diferents punts de la geografia catalana, i SÍ aquest any hem pogut gaudir de valent d’unes condicions de neu fantàstiques i d’un temps meteorològic que ha acompanyat en totes les proves. Ja fa dos anys que
estic participant en aquestes proves gràcies als impulsors d’aquesta activitat dins de l’UME, els nostres companys
Juan Pérez i Paulina Parra, els cracs de les raquetades.

Tot va començar un divendres de l’any 2008 quan justament faltaven dues setmanes perquè comencessin les
proves i, parlant amb en Juan, vam quedar per començar una activitat que a dia d’avui ens ha enganxat; jo tenia
moltes ganes de fer raquetes i això va ser l’excusa perfecta per gaudir d’unes bones jornades d’activitats. I per
això podem dir en veu alta que UME es troba entre les entitats amb una participació consolidada dins del circuit
de raquetes.
A principis d’aquest any 2009, la primera prova es va celebrar a Tavascan, i tres entusiastes de les raquetes van
iniciar el calendari proposat per la FEEC, però en les últimes sortides s’hi van incorporar un grapat de companys
amb els quals hem arribat a fer grups de 10 i 12 persones, i això és el que volíem fa temps en Juan i jo, que la
gent vingués a fer les raquetades, ja que és una activitat molt divertida i sense cap tipus de risc. Per això esperem que l’any vinent aquestes sortides siguin més populars i us animeu a participar-hi.
Durant les proves, l’estat de la neu ha estat favorable, i el fred intens de Tavascan (-8ºC) no ens va impedir
assolir el pic del Campirme (100 cims). Tot seguit el sol ens va acompanyar en el vertiginós descens. A Guils de
Cerdanya vam arribar fins al llac glaçat de Malniu, un lloc impressionant. En la prova d’Aransar, després del mal
temps del dia anterior, vam haver d’anar esquivant arbres caiguts a causa de la ventada en un itinerari boscós
durant la marxa nocturna de Cap de Rec en la qual la lluna ens volia acompanyar, amb el torb i la visibilitat nulla
d’algunes ocasions, posant a prova el nostre sentit de l’orientació. El sol va ser el nostre company a Tuixèn per
assolir el Pedró de Quatre Batlles (100 cims); va ser la jornada més calorosa. La màgia d’una nit per sobre el
Santuari de Núria va ser allucinant, i la prova de l’endemà es va convertir en un repte durant el qual els grampons es van convertir en els nostres millors aliats per arribar al coll de Noufonts, ja que va ser impossible assolir cims pel fort vent que bufava.
Ens queda l’última prova en Ull de Ter, que
desitgen poder concloure amb èxit perquè
aquest IV Circuit Català de Raquetes estigui
altament representat per gent d’UME com
Paulina, Merche, Marie, Ana, Maria, Víctor,
Rodrigo Tony, Juan, Antonio i altres companys de fora d’UME que es van apropar per
acompanyar-nos. Nomes em queda dir gràcies
a tothom que hi ha participat i us espero l’any
vinent a tots. Moltes gràcies per fer d’aquestes sortides uns dies inoblidables.
Juan Pérez i Antonio Almellones

XII Copa Catalana de Caminades de Resistència
En Baldiri Hernández vol fer difusió de les Marxes
previstes per als mesos de maig i juny:

7 de juny 13a Caminada Reus-Prades-Reus ( 55
km)

9 i 10 de maig 22a Marxa Romànica de Resistencia
Navàs ( 80 km)

13 de juny 3a Marxa de Cap de Rec (51 km)

17 de maig 34a Travessa del Montseny (46 km)

(62,5-100 km)

31 de maig 6a Marxa de Resistencia “7 cims” (60km)

Animeu-se a participar!!!

20-21 de juny 20a Marxa Montserrat –Reus
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Carnaval 2009
El carnaval és una festa celebrada abans de Quaresma i presidida pel Rei Carnestoltes on tothom es disfressa
sortint als carrers.
Aquesta podria ser una definició per a explicar el Carnaval a un adult, però per a un nen, aquesta festa és molt
més que això.
Un nen no veu el Carnaval com un adult perquè ell no pensa en la feinada que comportarà preparar tota la disfressa i el maquillatge. Tampoc li passa pel cap la idea d’un Carnaval enterbolit perquè plogui. A un nen, tot això,
ni fu ni fa. Però tampoc podem pensar que per a un nen el Carnaval es resumeix en un sol dia.
Per a l’infant, el Carnaval suposa infinitat de moments alegres abans de la rua.
Tot comença quan mira el programa de la secció i se n’adona que falten poques setmanes per a la celebració
d’aquesta festa. Aleshores recorda que bé s’ho va passar l’any anterior.
Comença a pensar en el personatge que serà per la rua i li pregunta al monitor. Com que el monitor li diu que
encara no ho poden saber, el nen deixa anar les regnes de la imaginació i salta de núvol en núvol buscant la disfressa que li agradaria més: Jack Sparrow, una fada, gorila, astronauta…
Dies després els comuniquem que aniran disfressats d’indis i cowboys. Això dona pas a buscar-se noms, imaginar
complements de la disfressa, trobar al pistoler més ràpid…
I després de tants preàmbuls arriba el dia de la rua, el dia de Carnaval. Tothom té la disfressa sobre el llit. Per
altra banda els monitors, alguns pares i mares, gent de l’UME i alguns nois de juvenil munten la carrossa al polígon industrial de Gavà.
I arriba l’hora marcada pel Rei Carnestoltes. Tothom està disfressat i al costat de la carrossa. El confetti està
repartit i tots a punt per a tirar-lo.
Per fi la rua es mou, tothom es relaxa i comença la festa. Veiem la felicitat a les cares dels nens i en aquell moment sabem que l’activitat serà un èxit.

Joan Zurriaga Mitjans

Campament Azimut i C. Infantil de Catalumnya
El 9 i 10 de maig es celebrarà a la
Serra de Busa el 15è Campament
Azimut i 40è Campament Infantil
de Catalunya de la FEEC. El campament és una trobada entre totes les
Seccions Infantils i Juvenils dels
centres excursionistes de Catalunya
i cada any una entitat diferent s'encarrega d'organitzar-lo.
Aquest any però, ens hi hem impliE L G R U P cat encara més i en som els orga-

nitzadors, compartint aquesta
responsabilitat amb el Centre
Excursionista de Vallirana. Tenim previst superar els 200
participants si l'espai ens ho
permet.

nova empenta al moviment
Azimut, amb noves propostes i
algun canvi, intentant tornar a
aglutinar les seccions Infantils i
Juvenils dels centres de muntanya i fer coses plegats.

Els objectius que ens marquem,
però, van més enllà de l'organització de la trobada: volem aprofitar el moment per donar una
nova empenta al moviment Azi-

Estem segurs que sortirà molt
bé.

Marc Zurriaga Mitjans
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Santa Fe de Valldeperes
De la segona etapa del GR 176, l’ermita més interessant és la de Santa Fe de Valldeperes, encara que no pel seu
romànic.

Si bé inicialment es tractava d’una ermita típica del romànic rural català (i no només català), constituïda per una
sola nau amb arc de punt i un absis semicircular orientat a llevant, fou construïda en el segle XII, però durant el
segle XVII se li van afegir dues capelles laterals i es va realçar tota la nau central.

Però, tal com diu la dita castellana “no hay mal que por bien no venga”, i allò que va perjudicar clarament l’arquitectura de l’ermita va permetre que ens arribessin dos magnífics retaules situats a cadascuna d’aquestes capelles laterals.

Es tracta de dos retaules barrocs, del mateix segle XVII, petits i molt bufons, magníficament conservats i molt
rars de veure en una ermita tan petita. A més a més, són ambdós de la mateixa època i tenint la mateixa estructura i dimensions semblants; l’un té les típiques imatges, molt daurades i recarregades, de fusta policromada
predominants en quasi tots els retaules barrocs, però l’altre només té imatges de fusta a la part central, i en els
quatre laterals hi ha pintures barroques pintades a l’oli, d’allò més barroc, amb el clarobscur i els escorços.

Des del punt de vista dels motius, l’un està dedicat a la verge del Roser i en la part central presenta las imatges
de la verge del Roser, sant Domènec, santa Apolònia i el Calvari. És en aquest retaule que hi ha les pintures en
els quatre laterals on es poden veure escenes de la Passió de Crist, la seva infantesa, l’Ascensió i també l’Assumpció de la Verge.

El segon retaule està dedicat als dos sants protectors de la pagesia catalana, sant Isidre i sant Galderic, situats a
les dues fornícules centrals. Al costat de cadascun d’ells podem veure per què són sants i protectors dels pagesos, ja que mentre resaven al camp, els bous seguien llaurant i treballant per a ells. Al costat de sant Isidre hi ha
els bous conduïts per àngels, el sant resant i a la part superior unes cireres de pastor. Al costat de sant Galderic, els bous treballen sols i el sant està resant.

Tot això ho vam poder veure gràcies a la sort de trobar, en el moment en què tornava amb el tractor, el senyor que guarda la clau de l’ermita, i també gràcies a la seva bona disposició i amabilitat. I al Jordi, que va veure
el senyor i el tractor!.

Teresa Sangenís

Ha començat el curs de guies del Castell
El dilluns 20 d’abril començava el
curs de guies del castell
d’Eramprunyà. Les persones
interesades són bastantes, tot i així,
encara queden places per si algú es
vol apuntar . Les edats també són
molt diverses.
En Josep Campmamny ens va fer
una explicació general sobre el
perfil d’un guia, donant pautes i
consells i ràpidament va fer la in-

troducció sobre les diferents
èpoques de vida del castell.
La primera sessió va ser molt
intensa, però també molt
interessant per tot el contingut que
es va esposar.
Después d’aquesta sessió general
queden les més específiques i la
pràctica.
M. Mercè Mitjans
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Entrevista a... Isabel Jiménez
“A SEAM hi ha un rotllo molt xulo entre tothom”
Té 38 anys (ningú ho diria!), i és de Gavà malgrat viure a Viladecans. Si té a veure amb la muntanya, li agrada. Escalada,
alpinisme, esquí, btt... Justament les dues rodes van ser la seva
iniciació. Als 11 anys va començar a fer bicicleta de carretera.
Del Club Ciclista de Gavà va passar a la UME. Aquí, a més,
aprendria a esquiar amb aquelles mítiques sortides en autocar
fins a Andorra. La dècada dels 20 la va dedicar a petites “coses
d’estiu”, però va ser fer els 30 i decidir-se: ella i el seu marit
necessitaven estar federats i aquesta va ser l’excusa perfecte
per començar-se a implicar definitivament amb la UME. Aquesta implicació bé li ha merescut ser reconeguda amb el
títol de “Sòcia Distingida de 2008”. Actualment és la vocal de
SEAM. S’encarrega de la paperassa a l’empresa familiar, i d’anar al gimnàs sempre que pot. Li encanta conèixer altres cultures amb la motxilla a l’esquena. Ara hi ha de carregar un pes més: el de la responsabilitat de ser “la sòcia de
l’any”. Al seu carnet d’UME hi figura el número 1.620.
Què se sent en rebre el títol de “Sòcia Distingida” de la UME?
Molta satisfacció i orgull. T’adones que hi ha gent que pensa en tu i que reconeix el treball que has fet en aquests
darrers temps. Fa uns sis anys que porto la secció de SEAM, suposo que el jurat ha valorat la feina feta. Organitzar activitats de tota mena, intentar que hi hagi un grup de gent que no sols faci muntanya, sinó que també es
creïn amistats amb altres persones que comparteixen les teves mateixes aficions.
Què implica ser vocal de SEAM?
Suposa buscar un grup de treball i que entre tots s’organitzin activitats de tota mena, independentment de l’estació de l’any en què ens trobem. Jo he tingut la sort de trobar un grup de companys (i alhora amics!) que
collaboren molt activament amb mi, com puguin ser el Miguel Àngel, el José Miguel, el Josep o el Marcos. El més
gratificant és que la gent participi en les activitats que s’organitzen.
Fa anys hi havia la sensació que algunes seccions treballaven de manera més autònoma. Coincideixes en que aquesta tendència ha canviat? Cada vegada hi ha més sentiment de “grup”?
Quant jo vaig arribar a UME és veritat que Espele i SEAM anaven totalment per lliure, a més entre elles mateixes
no hi havia cap relació. A data d’avui crec que la cosa ha canviat, i molt. Per començar entre la gent d’Espele i
SEAM hi ha una molt bona relació tant a l’hora de fer activitats com personalment. Però entre les altres seccions
costa més, perquè avui en dia la gent valora molt el seu temps lliure i el vol aprofitar per fer les coses que li agraden. Això, però, no és una excusa. S’ha de lluitar per evitar-ho, i promoure activitats perquè tothom es relacioni i
es conegui millor
I a dia d’avui en quina situació es troba la secció? Té corda per estona?
Això no m’ho hauries de preguntar a mi, sinó a la gent de SEAM. Personalment crec que ara mateix hi ha un grup
que està començant a fer coses d’escalada, alpinisme i que tenen moltes ganes d’aprendre i de participar en les
activitats. Hi ha un rotllo molt xulo entre tots.
Com a persona implicada en la renovació generacional de la UME, quins reptes creus que ha d’afrontar l’entitat?
Amb els temps que vivim cal intentar que la gent cada vegada s’impliqui més i no sigui tant independent. Que la
gent aprofiti les oportunitats de formació que està donant l’entitat. Molt aviat la UME farà el seu 50è aniversari i
ens hem de preparar per a l’esdeveniment a nivell de totes les seccions. Es tracta d’una fita històrica i important
pel nostre grup.
David Achell

EL

GRUP
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Formació (maig-juny)
Un cop més, ens acostem a tu per donar-te a conèixer els cursos de formació que des d’UME o des de la vegueria estan adreçat als
socis de la nostra entitat.
Al web i al suro de l’entitat trobareu tota la informació relacionada amb cursos que us presentem tot seguit i cursos nous que surtin
abans del proper butlletí; mantingueu-vos-en informats. Si esteu interessats en cursos oficials de l’ECAM que no es facin a l’UME,
contacteu amb Secretaria personalment o via correu electrònic per demanar-ne informació i per poder rebre una petita subvenció de
l’entitat en concepte de formació.

XXI Curs d’Espeleologia, nivell I, del 13 al 24 de maig
Docència a càrrec de membres d’EGUME. Lloc de l’aula: UME.
Dates del curs: 13, 16, 17, 22, 23 i 24 de maig.
Preu del curs: 80 €. El preu per als membres d’UME és de 60 €. Data límit d’inscripció: 8 de maig de 2009
Més informació a UME o al web www.umegava.org

Curs d’Orientació, nivell I, del 16 al 24 de maig
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: Centre Excursionista Sant Boi.
Dates del curs: 16, 17, 23, 24 de maig. Preu del curs: 55 € per als federats i 65 € més llicencia temporal per als no federats. Data límit
d’inscripció: 8 de maig de 2009. Més informació a UME o al web www.aeebll.org

Cicle de Progressió per Crestes, del 10 al 21 de juny
Docència a càrrec de membres de SEAM. Lloc de l’aula: UME.
Dates del curs: 10, 13, 20 i 21de juny. Més informació a UME o al web www.umegava.org

Curs de Barrancs, nivell I, segona quinzena de juny
Digue’ns si hi estàs interessat el més aviat possible; si arribem al nombre mínim de 5 alumnes, tirarem endavant el curs. Adreceu-vos a
Secretaria UME en persona o per telèfon (93 662 01 24) en horari de Secretaria, o enviant un correu electrònic a l’adreça
info@umegava.org.

Curs de Barrancs, nivell II, del 27 de juny al 5 de juliol
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya.
Lloc de l’aula: Club Alpí de Viladecans
Dates del curs: 27 i 28 de juny i 4 i 5 de juliol. Més informació a UME o al web www.aeebll.org

Tot preparant els campaments d’estiu
Amb l'arribada de la primavera i els primers dies de calor és el moment de començar a pensar en els campaments. I així
ho ha fet la colla de monitors i monitores
que cada any ens hi posem per prepararlos i que tot estigui llest per passar-nosho bé.
Aquest any els durem a terme al terreny
d'acampada de FLAMICELL, a la Pobleta

de Bellveí, al Pallars Jussà, des del dia 31 de
juliol fins al 9 d'agost.
Hi ha 70 places disponibles, repartides en 60
per al campament Base ( infantil i anar i tornar) i 10 per a l'Itinerant (només socis). El
periode d'inscripció començarà a mitjans de
maig per als socis. Rebreu una carta.
Us hi esperem
Foto d’arxiu
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Secció

Activitat

Pont 1, 2 i 3 Excursionisme TRAVESSA

MAIG

Descripció

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

Dimecres 6

Formació

Dissabte 16

Excursionisme A MONTSERRAT A peu a Montserrat per Muntanya. Travessa diurna i només apta a persones
per MUNTANYA acostumades a caminar. La tornada la farem amb autocar.

Cap de set.
9 i 10

Infantil i Juvenil CAMPAMENT
AZIMUT

15è Campament Azimut i 40è Campament General Infantil de Catalunya.
Trobada amb gent d'altres entitats i amics d'anys anteriors. Lloc: La Rectoria de la Selva
(Naves).

Dissabte 16

Infantil i Juvenil ESCALADA

Iniciació al món de l'escalada. Activitat per petits i grans que es durà a terme en el
Rocòdrom de la Nova Piscina Municipal. Quedem allà mateix.

Diumenge 17 Juvenils

Data límit - CURS XXI Curs d'Espeleologia, nivell 1. Docència a càrrec dels monitors d’EGUME. El
ESPELEOLOGIA curs començarà el dimecres 13 de maig i tindrà un total de 6 sessions, entre pràctiques i
teòriques.

ESCALADA

Escalada al Garraf. La secció juvenil ampliarà el seu tats de l'escalada a vies senzilles
d'escalada del Garraf. Sortida matinal.

Dissabte 23

Excursionisme SENDERISME

GR 176 Ruta de les 20 ermites. Es realitzarà l'etapa de Sant Pau de Pinós a Navàs.
Distància: 20 kms. Dificultat: mitjana

Cap de set.
23 i 24

SEAM

ASCENSIÓ

Acsecensió a l'Aneto 3.404 m. La pujada es farà pel corredor Estasen ( per
cordades) o pel coll de Coronas. Més informació al vocal de SEAM.

Cap de set.
30 i 31

Entitat

MULTIACTIVITAT

Cap a l'Alt Urgell, allotjament a determinar. Podrem practicar qualsevol disciplina
de muntanya. Sortida de germanor on el caliu entre les seccions s'estreny. T’ho passaràs
molt bé.

JU NY

Secció

Activitat

JUNY

Descripció

Dissabte 6

Infantil i Juvenil CUCA MALLOLA Assaig general de la Cuca. Quedarem al local i ja us comunicarem l'hora i el lloc on
es farà l'assaig.

Dissabte 6

Excursionisme MITJA
MUNTANYA

Dimecres 10 Formació

Serra de Prades (La Mussara). Excursió de descoberta de les muntanyes
tarragonines. Sortida de tot el dia.

PROGRESSIÓ
PER CRETES

Cicle de Progressió per Crestes. Docència a càrrec dels membres de SEAM. El curs
tindrà un total de 4 sessions, entre pràctiques i teòriques.

Dissabte 13

Excursionisme SENDERISME

GR 107 Camí dels Bons Homes. Es realitzarà l'etapa del Santuari de Queralt al Poble de Peguera. Distància: 15 kms. Temps de marxa: 5 hores

Dissabte 20

Excursionisme SENDERISME

GR 107 Camí dels Bons Homes. Es realitzarà l'etapa del Poble de Peguera a Gòsol.
Distància: 19 kms. Temps de marxa: 5 hores

Dissabte 20

Infantil i Juvenil EXCURSIÓ

Excursió al Parc Natural del Garraf. És possible que hi hagi un punt de trobada amb
el nostres amics de Vallirana

Dissabte 27

Entitat

FESTA MAJOR

Fira d'Entitats. UME tindrà un estant a la plaça Balmes, matí i tarda. Serà el nostre
punt d'informació i de trobada de socis.

Dissabte 27

Entitat

FESTA MAJOR

Jornada de Portes Obertes del Rocòdrom. Iniciat en el món de l'escalada. Obert a
tothom, grans i petits. Serem al matí i a la tarda. Vindras, oi?

Diumenge 28 Entitat

FESTA MAJOR

Open d'Escalada al Rocòdrom. Competició oberta el matí de diumenge a tot el
poble de Gavà. No cal ser un especialista.

pendent

Infantil i Juvenil FESTA MAJOR

Horari Secretaria

Xerinolis. Passejada i ball de la Cuca Mallola i la resta del bestiari pels carrers de Gavà.

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dimecres i divendres de 19

Dimarts, dimecres i dijous

Dimecres de 20.40 a 23.00 hores

a 21 hores

De 19 a 21 hores

Divendres de 19.00 a 22.30 hores

Rambla Lluch, 4.

Dissabte

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

Lloc: entitat, Rambla Lluch

de 15.00 a 20.00 hores

Lloc: Nova Piscina Municipal

