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El diumenge 21 de juny es va
fer la visita a la font restaurada
del Mas Vilar. La sortida es va
fer des de la Plaça Batista i Roca, a les 9.00 Durant el recorregut es va passar per la mina
d’aigua de Can Tries, on es va
fer una primera parada i es va
esmorzar. A continuació es va
seguir el camí fins arribar a la
nostra Font.
Va ser un acte molt emotiu, on
es va gaudir del so de la gralla,
de la mà del Jordi Corbalán, que
li va donar un to festiu a l’acte.
A continuació es va fer l’explica-

ció sobre com havia
estat la recuperació de la
Font, per part de l’Angel
Losada, i es va agrair la
iniciativa i collaboració
de la gent d’UME i del
grup ecologista Quercus
en aquesta tasca que ha
durat més d’un any. En
Manel Alonso va comentar com va sorgir la idea
de restaurar la font, fent menció
a Miquel Armengol Xartó com a
persona que va tenir la pensada
de buscar la font i recuperar-la.
També es va procedir a la lectura d’un bell poema de Marian
Colomé, datat del 1937, on ja
parlava de les meravelles de la
font i del seu entorn. I com no,
una de les assistents, va portar
la lletra d’una cançó que es
canta a la coral de la Gent gran,
on també parla de la font del
Mas Vilar. Finalment es va repartir un opuscle, on es detalla
la història d’aquesta font. Real-

ment crida l’atenció que una
font que va quedar sepultada
durant anys i que desconeixíem
gran part dels gavanencs estigui
tant documentada i perduri
encara en la memòria de la gent
gran. L’acte va aplegar més de
100 persones que van fer un
tast de coca i moscatell. Entre
els assistents hi havia persones
que la recordaven i gent que la
descobria per primer cop.
S’ha recuperat un espai meravellós que forma part del nostre
patrimoni natural i cultural.
M. Mercè Mitjans
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Editorial

Ume, una entitat de voluntaris

El món de la muntanya ha evolucionat des dels seus inicis. A
principis del segle XX, l’excursionisme era el de descoberta científica i de coneixement del territori, possiblement a causa del
gran arrelament de tradicions i el
sentiment de país, i per la dificultat de desplaçar-se per cobrir
grans distàncies. Es treballava de
E L S N O U S S O C I S , sol a sol i es disposava de poc
temps lliure, només és podia
BENVNGUTS:
conèixer allò que es tenia més a
prop. Posteriorment, amb la
millora de les condicions de treball, la disponibilitat de gaudir de
més temps lliure i la millora de la
mobilitat, ja es podien recórrer
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temps lliure i, en canvi, anem
més de corcoll. Els desplaçaments per anar a la feina, les
activitats extralaborals o les
activitats amb la família fan que
disposem de poc temps i menys
per donar-ho sense rebre una
compensació, això fa que demanem que ens ho facin tot.
UME no ha quedat exclosa d’aquest corrent contemporani.
Cal explicar tantes vegades com
faci falta i sense cap vergonya,
que UME es regeix sota la batuta del voluntariat, esperant la
satisfacció dels resultats i aprenent dels errors comesos. El
corrent que es mou per certa
élite d’entitats és ser una entitat
de serveis, on els socis gaudeixen, demanen i fins i tot reclamen. UME és una entitat de
voluntaris que oferim alguns

Final de juny és sinònim de final
de curs, de sant Joan i de la Festa
Major de Gavà,. Dintre de tots els
actes que tenen lloc al nostre
poble, organitzats per l’Ajuntament, UME també hi participa en
algunes activitats.

7.440€ de Subvenció
Finalment, UME rebrà de l’Ajuntament de Gavà un total de 7.400
€. I diem finalment perquè, deu
n’hi do els problemes amb les
subvencions: les unes les dupliquen, unes altres les paguen a
una altra entitat, renúncies, etc.
Així doncs, aquesta serà la quantia final. Vosaltres mateixos feu
les valoracions, però cal pensar
que el moviment per enguany és
de 100.000 €. És independència i
autogestió?
GRUP

Presidència

Festa Major de Sant Pere i UME

Per començar, la Fira d’Entitats.
Situada a la plaça Balmes, quasi un
centenar d’entitats de tot tipus
s’hi van aplegar per donar a conèixer a la població de Gavà la seva
funció i les seves activitats. L’es-

EL

serveis, no pas una entitat de
serveis. Cada moviment de l’entitat té el seus esforços en temps.
Les hores i hores que es deixen
els membres de la Junta, els qui
organitzen l’Aplec de Sant Miquel,
els Campaments, la Marxa del
Garraf i més d’un centenar d’activitats anuals que es porten a terme en UME, no és en va. Imagineu-vos el que costarien econòmicament uns Campaments o una
Marxa del Garraf si haguéssim de
pagar a tothom; seria inviable.
Hem d’estar contents en tenir
una entitat viva, activa i amb una
massa social de 600 socis. Això
no vol dir que ens quedem aquí,
ni molt menys, però no hem de
caure en l’error del “que m’hi
portin”: ajuda’ns a millorar, participa-hi. Tots t’ho agrairem.

tand d’UME era el número 10 i
estàvem situats a prop de la
Biblioteca. Cada any es cerca
una activitat o secció de l’entitat
que pren especial protagonisme.
L’any passat va ser l’alpinisme,
aquesta vegada ha estat l’espeleologia.
Un espai que té especial interès
és el rocòdrom, on entre dissabte i diumenge passen desenes
de persones interessades en
l’escalada. Dissabte 27 va ser el

dia de portes obertes, mentre
que el 28 va tenir lloc l’Open
d’Escalada.

Finalment, una de les participacions importants de l’entitat és la
Xerinolis. Durant la Festa Major
de 2008 es va presentar en
societat la Cuca Mallola. Enguany ha tornat a participar-hi,
mostrant la bestiola Cuca Mallola i la resta del bestiari gavanenc
pels carrers més cèntrics del
poble.
Redacció

Rocòdrom els DC a les 19 h.

Casal Esportiu d’Estiu

A partir del mes de juliol, l’horari del rocòdrom s’amplia. La
vella demanda per part dels
membres de SEAM d’ampliar
l’horari de formació els dimecres es veu compensada parcialment, ja que no cobreix tot
l’any. Tots els dimecres, de l’1
de juliol al 12 de setembre, es
podrà practicar l’escalada al
rocòdrom a partir de les 19
hores. Tot i ser temporalment,
s’ha avançat l’hora de les 20.40
a 19 hores.

Un any més, la nostra entitat
participarà en el Casal Esportiu
Municipal organitzat per l’Ajuntament de Gavà. Des de ja fa
un bon grapat d’anys, l’arribada
del juliol és sinònim de Casal, i
UME hi participa amb el Rocòdrom. L’objectiu de l’activitat
és iniciar els més menuts en el
món de l’escalada amb total
seguretat. Formen l’equip
membres de la secció de SEAM
i monitors de la secció Infantil i
Juvenil.
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Digues la teva... El Centre d’Història de la Ciutat
El Punt d’Atenció al Ciutadà que
es trobava ubicat en el Centre
d’Història de la Ciutat, ja no hi és,
i per tant les portes del Centre
d’Història de Gavà, ara estan tancades. Això comporta, què molts
ciutadans i ciutadanes que passejaven pel davant, i que de tant en
tant entraven per veure una Exposició, o per veure el Pere March i
la Maria la Barona, els gegants de
la ciutat, o les bèsties com ara el
lleó Brumot, l’anguila Murtrassa, el
Mussolet , etc. ara no hi puguin
accedir.

Era una bona manera perquè de
mica en mica s’anés despertant la
curiositat dels gavanencs i gavanenques per comprendre i apreciar els tresors de la nostra ciutat i
aprofitar també per interessar-se
pel que hi ha en el Centre d’Història de la nostra ciutat.

la difusió del patrimoni de la nostra ciutat, hauria de ser un dels
principals objectius ... i el Centre
d’Història de Gavà és una porta,
que si és oberta ajudarà a difondre
la nostra història, perquè tots la
coneguem i estimem.

Oh! Benvinguts, passeu, passeu ...
Espero que sigui un tancament
temporal, perquè és important
aconseguir una major implicació i
proximitat ciutadana al patrimoni
de la nostra ciutat. La protecció i

Rosa Agustí

Dona i Esports de Muntanya
Per quart any consecutiu, la FEEC
organitzarà el programa “Dona i
Esports de Muntanya” amb el
suport del Consell Català de l’Esport, amb l’’objectiu d’incentivar i
facilitar els mitjans per augmentar
la participació de les dones en els
diferents esports de muntanya.

tècniques de perfeccionament,
sinó que s’incentivarà la iniciació en les diferents especialitats esportives. A més, s’introduirà un curs d’excursionisme
amb l’objectiu de donar a conèixer els continguts bàsics per accedir a la muntanya: material, coneixement del medi, entrenament,
acampada i primers auxilis, entre
d’altres.
Les activitats es portaran a terme
a través de l’Escola Catalana d’Alta
Muntanya (ECAM). S’haurà d’abonar un import per fer efectiva la
inscripció, a part d’estar en possessió de la llicència federativa de

l’any en curs amb la modalitat
corresponent a l’especialitat escollida. Les places seran limitades.
Inscripcions
Les inscripcions s'hauran de realitzar a través de l'apartat d'inscripcions del web de la FEEC
(www.feec.org). El termini d’inscripció per a les activitats organitzades abans del mes d’agost
serà el comprès entre el 22 de
juny i el 3 de juliol. Per participar en les darreres activitats
del programa caldrà inscriure-s’hi
entre el 31 d’agost i el 10 de
setembre.
Rosa Agustí

Zona Wifi a l’UME

4ts en CCCResistència

Cap al Campionat

Arriba un nou servei al soci. UME
ja disposa de zona WIFI. Des d’inicis del mes de juny ja pots estar
connectat a Internet gràcies a la
connexió inalàmbrica. Si vols una
intensitat de senyal més forta, ja
saps, no t’ho deixis perdre, vine a
UME en horari de Secretaria, gaudeix-ne i aprofita-ho. També ens
podràs agafar si et situes a la Rambla, tot i que arribarà més justet i
podràs anar perdent el senyal a
estones.

Arribats a poc més de l’equador
de la Copa Catalana de Caminades de Resistència 2009, fins a la
Reus – Prades – Reus inclosa,
UME té una gran pugna pel 3r
lloc en la classificació per entitats
a només 3 punts per darrere del
CE Esparreguera. En títol individual, s’han realitzat 11 proves, i
en destaquem l’actuació d’en
Sergio Fuentes que les ha fet
totes tret d’una. Animeu-vos,
participeu-hi i no ho deixareu.

UME, a les darreres edicions del
Campionat de Catalunya de Caminades de Resistència ha aconseguit
estar dalt el pòdium. Però enguany
volem aconseguir el primer lloc.
No serà fàcil, però seria tot un
honor intentar-ho. La prova que
serà Campionat de Catalunya serà
el 10 i 11 d’octubre amb la 18a
Marxa Rasos de Peguera - Manresa de 79 km i uns 3.550 m. Et
necessitem, guanya qui tingui més
socis federats que acabin.

La nova Junta Directiva de la FEEC
marcarà la pauta a seguir en el
futur d’aquest programa. Així,
aquesta nova edició del programa
veurà alguns canvis respecte als
anys anteriors. D’aquesta manera,
enguany no es realitzaran jornades

Notícies
de la
FECC
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Azimut 2009
Aquell matí em va costar llevar-me; com cada dia, tenia la motxilla preparada des de la nit anterior, i teníem
preparat l’Azimut des de feia setmanes. Tot estava calculat al millímetre... Bé, potser al millímetre no, però si
al centímetre. El gran engranatge es va començar a moure. Primer pujaríem alguns monitors de Vallirana i UME
a preparar els cartells perquè els autocars no es perdessin, i tenir tot a punt per quan arribessin els primers
grups. Havent recollit material a l’UME, i monitors i més material a Vallirana, vam enfilar cap a la serra de Busa,
a la Rectoria de la Selva. Una de les anècdotes més divertides és que ens va trucar el grup de Gràcia, dient que
s’havia perdut; nosaltres estàvem arribant i vèiem davant un autocar i darrere seu una furgoneta blanca.
-

Veiem un autocar davant nostre; sou vosaltres?

-

Que aneu en una furgoneta blanca?

-

No, però també veiem la furgoneta blanca. Estem més enrere, anem en un 4x4.

-

Ah, fantàstic, ara ens guiareu.

Llavors quan vam agafar la desviació de la carretera que ens duria a les carreteres secundàries, ens trobem
amb la sorpresa que eren el grup d’Olot i a la furgoneta blanca hi havia un monitor d’Olot. Al final, per sort,
tothom va trobar el camí.
Després de les presentacions i salutacions, i d’un bon dinar de germanor, els jocs van començar: primer va ser
la super-gimcana-gegant-mega-divertida-i-ultra-quilo-giga-joule.
Plantem tendes, berenem, juguem molt tots plegats (partits de futbol
i tots els jocs imaginables)... I havent sopat el joc de nit. Per als més
petits el joc dels macarrons, però per als més grans el joc de les
banderes nocturnes. En acabat, els més grans, grans van fer una excursió nocturna sense llanternes, només apta per als més valents. Un
cop els nens eren a les tendes i al llit dormint, els monitors vam fer
un brindis i un ressopó mentre la nit es fonia amb les cançons que
entonàvem tots plegats.
L’endemà les mandres de sempre, fer la motxilla, rentar-se la cara,
fer un riu, esmorzar... I tot i que el dia tenia la intenció de fer-nos la
punyeta plovent, i evitant que poguéssim dur a terme la nostra súper-excursió, al final el dia es va rendir i el sol va sortir, radiant. Vam
caminar fins un prat assolellat on vam jugar fins que els grans van
tornar, ja que havien anat una mica més lluny. Quan vam ser de nou a la casa ja era l’hora de dinar. Havent
dinat només quedava recollir les tendes i les habitacions, fer els últims jocs plegats, la fotografia de germanor i
començar a acomiadar-nos. Primer van marxar els d’Olot i seguint-los van anar marxant la resta de grups. Tots
una mica tristos perquè un cap de setmana com aquell s’havia acabat, però contents al cap i a la fi perquè cadascú s’havia endut un record únic d’aquesta experiència, un record personal de com s’havia viscut el 15è campament Azimut i 25è Campament General de Catalunya. Un record del que van fer, com ho van fer, qui van
conèixer, dels meravellosos indrets que vam veure... En definitiva, tot allò que se sent quan dues-centes persones de deu grups de muntanya de tot Catalunya, es troben, juguen junts, somriuen plegats, i canten amb un sol
cor l’hora dels adéus.
Jordi Corbalan Font

Secció Arxiu
Ja s’està treballant en les activitats
que es desenvolupen en el 50è
aniversari de l’entitat.
La Secció d’Arxiu Històric està
recopilant i classificant gran
quantitat de material gràfic (fotos,
diapositives, negatius, butlletins,
fulls d’activitats i un llarg etcètera).
EL

GRUP

Si disposes de material de aquest tipus
i desitges veure’l integrat en el nostre
Arxiu Històric, pots posar-te en
contacte amb l’entitat i més
concretament amb: Montse Arqué,
Pepi Esteve, Vicki Cano i Pepita
Seveillano.
Cada divendres de 8.00 a 9.30 del ves-

pre o bé a través del telèfon de
l’entitat 93 662 01 24.
El material pot ser cedit o
dipositat per fer-ne còpies.
Gràcies anticipades per la vostra
collaboració.
M.A.S.
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GR 176 Ruta de les 20 ermites
Si en la primera etapa vàrem tenir l’oportunitat de veure una petita joia arquitectònica i en la segona unes
petites joies escultòriques en forma de retaules, en aquesta tercera etapa l’oportunitat li va arribar a la
pintura.
Estem parlant de l’església de Sant Martí de Puig-reig. Hi vam arribar molt tard (eren més de les dues del
migdia), i teníem el compromís amb el xofer del microbús de ser a Castelldefels abans de les cinc de la
tarda. Tot feia pensar que no podríem fruir del “moment cultural” del GR de les Ermites, que no porta
pas el nom en va. Però de vegades les coses surten rodones i així va ser: l’església estava oberta i vam
preferir dinar una mica més de pressa però tenir uns minuts per gaudir de les pintures, i us podem assegurar que paga la pena.
Són tres pintures murals de mides bastant reduïdes i que actualment no es troben en el seu emplaçament
original sinó que estan exposades com si es tractés de plafons i protegides darrere d’un vidre de seguretat. Això fa que la seva visibilitat sigui una mica deficient, però en canvi permet que l’església pugui estar
oberta a totes hores sense cap vigilància i per tant veure les pintures encara que sigui darrere d’un vidre
de seguretat. Més val això que res!
Les tres pintures pertanyen al neobizantinisme, és a dir romànic d’influència bizantina que va ser bastant
freqüent a la part central de Catalunya durant els segles XII i XIII; és el que es coneix com a cercle pictòric del Lluçanès, influït des del punt de vista tècnic per l’art bizantí i des del punt de vista ideològic pel
catarisme.
Al primer plafó, el més gran, hi ha dues escenes de la vida de la Verge: l’Anunciació i la Visitació i una
tercera figura no identificada, però que se suposa que és el profeta Isaïes, que va predir l’Anunciació; el
que és segur és que no es tracta de cap de sant, perquè no porta el cap nimbat. La peculiaritat apareix en
el atuell de la Verge, que és un fus de filar. Només hi ha tres anunciacions a tot Catalunya on la Verge
porti el fus de filar, ja que normalment se la representa cosint. Això és típic bizantí i representa la dualitat
de la Verge que, en tant que dona, encarna a Eva pecadora condemnada a filar, i en tant que Verge és
l’AVE redemptora.
El segon plafó presenta una mare de Déu amb nen d’iconografia totalment oriental, ja que la Verge està
de mig cos amb una posició lateral de la figura, tal com ho fan les icones russes. A Catalunya només hi ha
dues imatges de mare de Déu amb nen amb aquest tractament.
El tercer plafó, encara que més deteriorat, és molt interessant, perquè té una clara influència càtara, corrent polític i religiós molt infiltrat al Berguedà des de finals del segle XII i durant tot el XIII. De fet, el
conegut Camí dels Bons Homes és la ruta que van seguir els càtars per marxar cap a França des del Berguedà, fugint de la croada i la Inquisició.
És un tema animalístic, que representa dues serps entrellaçades que formen una xarxa amb rombes. De
fet, si no ens hi fixéssim bé, podria semblar que fos simplement un tema geomètric, però mirant amb una
mica de cura s’hi endevinen els caps de les serps. Una altra vegada estem davant del tema de la lluita de
l’AVE redemptora i l’EVA pecadora, representades per la serp que va temptar a Eva al Paradís. Com a
tema pictòric és únic a Catalunya, però durant el camí vam tenir l’oportunitat de veure’l esculpit a sobre
de la porta de l’entrada d’un parell d’ermites.
Teresa Sangenís

Campaments 2009
JA S’HAN EXHAURIT LES
PLACES PELS CAMPAMENTS
2009! La primera setmana de
juny, les 60 places ofertades
pel Campament Base i les 10
pla c es pe l Ca mpa m ent
Itinerant es van completar i en
aquests moments l’UME
disposa d’una llista d’espera
per utilitzar en el cas que hi
hagués alguna baixa.

Us recordem les dates del

calendari que heu de tenir
present:
- Divendres, 3 de juliol
Data límit per acabar d'abonar la
resta de la quota.
- Dissabte 11 de juliol
(pendent de confirmació)
Excursió preparatòria per a
Itinerant
- Dijous 23 de juliol
Reunió Informativa adreçada a
pares i mares. A la seu de
l’ UME a les 20.30 hores.

- Divendres 31 de juliol
Sortida de l’autocar i inici dels
campaments A la Carretera de
Santa Creu de Calafell (entre els
Carrers de les Moreres i de Vila i
Vilà). A les 8.00 hores
- Diumenge 9 d’agost
Recollida dels Infants i fi dels
campaments. Dia de pares i dinar
de germanor de 11.00 a 17.00 h
- Divendres 25 de setembre
Casal Municipal El Centre . La
Trobada dels Campaments.
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Caminada a Montserrat
El passat setze de maig vàrem fer la caminada des de Castelldefels i Gavà a Montserrat. Catorze caminants
guiats, sàviament i puntualment, pels camins de muntanya pel Josep Gustà varen fer la travessa. Les parades
van ser les mateixes i, com sempre, no va faltar la gerra de cervesa a Gelida, ni el bon dinar de St. Esteve Sesrovires, gràcies a l’atenció del Restaurant Ortigosa, amb la simpatia de la Yolanda, ni el cava a l’arribada a
Montserrat per celebrar la fita.
El dia fou molt bo per caminar i solament al migdia la calor va fer suar de
valent als caminants.
Voldria agrair a tots els caminants (Miquel, Mercè, Salvador, Britgette,
José Víctor, Paquita, Ainoa, Maite, Paco, Jordi, Maria, Manel, Isabel i Josep
Gustà) la seva participació, per què permet mantenir la tradició d’anar a
Montserrat cada any. Molts pobles fan aquesta caminada per un motiu o
per altre, però el que sí us puc dir és que quan arribes a Gelida i veus la
muntanya que t’espera et quedes mirant-la i penses que ja falta poc i, en
canvi, falta la meitat, 30 km.
Hi ha moltes marxes llargues per fer, però us ben asseguro que aquesta
té una recompensa que no tenen les altres; quan hi arribes a quarts de
nou i sents el silenci que hi ha a Montserrat, després d’un anar i venir de
gent tot el dia, l’emoció és tan gran que et compensa per l’esforç realitzat.
Bé, doncs, us animo a tots perquè l’any vinent us hi apunteu.

Víctor Espinós

Sortida multiactivitat
Primera sortida multiactivitat de l’any 2009 al santuari de Nostra Senyora de Bastanist (CADÍ). Erem 23 persones, un bon grup de persones, millor dit d’amics. Els de SEAM vam parlar del material que ens portaríem
per fer l’activitat, per primera vegada, vam decidir que no portaríem res, que aniríem tots junts, fent pinya,
fent caliu.
La sortida va estar acompanyada de l’aturada oficial per fer un bon esmorzar a (GUISSONA), i comprar el
menjar del cap de setmana. A l’arribar, ja estàvem jugat amb la canalla a la indiaca, un joc molt popular a la
Xina, vam passar una estona, grans i petits, compartit rialles. Sobre las dues ja estàvem fent el vermut i seguidament el dinar. Després sobre les quatre teníem la sortida cultural, a veure els búnquers de l’anomenada
línia P, (Pirineus) a Martinet, que es van fer construir per Franco desprès de la guerra civil. Ja estàvem acabant
la visita quant el cel es va tornar negre, els núvols van començar a agrupar-se, i va començar la tempesta .
Ens va agafar l’aigua just quan arribàvem als cotxes.
Vam passar una tarda-nit fantàstica, fent el que més ens agrada CALIU.
El diumenge vam pujar, uns més camí que uns altres, fins a Pla de Cadí. Vam esmorzar i jugar una estona. Vam
compartir cançons de joves i vam fer unes quantes fotos. Després vam tornar al Santuari i vam fer el dinar i
la sobretaula.
La veritat, com sempre la sortida va ser genial, el lloc preciós, i que dir de la gent... que mai canviï.
Esperem que la propera vegada us apunteu!!

11 de setembre
Com cada any, l’11 de setembre ens trobarem a les 9.00
davant la Piscina Nova per anar
a posar la tradicional senyera al
turó del Calamot
EL
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Aplec de Sant Miquel
El 27 de setembre a les 8.00 des
de la Plaça Batista i Roca es donarà el tret de sortida per anar al
Castell a peu o en bicicleta i celebrar el tradicional Aplec.

RL&JL

Marxa del Garraf
Serà el 8 de novembre. A principis d’octubre farem una crida per
aconseguir voluntaris per a la
Marxa. Es vol ubicar un control a
Campgras per a les dues marxes.
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L’Aiguille Verte 4.122 m.
Ja falten pocs dies pel nostre nou repte, l’Aiguille Verte de 4.122 m. Pel corredor Whymper. A tots nosaltres
ens fa una mica de respecte el nom de Whimper, ja que va ser el primer alpinista en pujar al Cervino l’any
1.865, encara que l’experiència el va marcar per tota la vida; bé això és una altra història..

La nostra primera idea era sortir cap a Chamonix el dimecres 8 d’abril per la tarda, dormir on poguéssim i el
dijous pujar fins el refugi de Couvercle, que està a 2.687 m., fer al dia següent una aproximació fins al peu del
corredor per reconèixer el terreny i el dissabte seria el nostre gran dia. Però les coses no van sortir com les
havíem previst. El dimarts anterior a la nostra sortida, ja amb tot preparat, vàrem mirar el pronòstic del temps.
Quina decepció! Tots els nostres plans en va: el pronòstic era molt decebedor, així que dels cinc components
d’aquesta aventura van començar a sortir noves idees. Uns deien: “Doncs anem al Mönch i al Jungfrau”, altres:
”Jo ja m’havia fet a la idea de l’Aiguille Verte i si no hi anem passo”. En el meu cas en particular m’era igual, hi
ha tants llocs bonics i tantes coses per veure, que no m’importava, així que, canvi de plans, guardem part del
material i traiem les coses d’esquí de muntanya, i ja tenim un nou repte. Però quan Marcos va mirar el preu del
tren cremallera que ens havia de dur fins a Jungfraujoch es va escandalitzar i va començar a buscar alternatives
per pujar sense haver d’agafar el tren; massa tard , ja estem a dijous i ens falten dies. Una altra decepció, així
que jo començo a guardar tot el material de muntanya, avorrida del tema i de mirar per Internet. Llavors a les
dotze del matí ens truca el José Miguel i ens diu que ha tornat a mirar el temps i que ha canviat, que si marxem
cap l’Aiguille Verte. Ens comencem a trucar els uns als altres. “Marxem?, no marxem?, que fem? Decidit, hi
anem, els plans seran els mateixos però amb un dia de retard.
Són les 16:30 h. i sortim cap a Chamonix, ara ja no hi ha marxa enrere. Dormim en una àrea de servei (al ras).
El divendres a les nou comprem els bitllets de tren cap a la Mer de Glace. Com que fa molt de vent el
telecabina que baixa cap a la glacera està tancat, així que ens toca baixar per una espècie de ferrada-escala.
Molta gent esquiant i molt poc alpinista. Però nosaltres comencem la nostra caminada per la glacera fins arribar
a una altra ferrada que ens pujarà uns 100 m. de desnivell i ens deixarà molt a prop del refugi. Quan el vam
veure, de la seva xemeneia sortia fum, així que hi devia haver gent, però en total eren un francès i dos txecs. El
refugi és petit però molt acollidor, és de fusta per dins i està folrat de xapa per fora. Té dues
habitacions i un menjador amb una cuina de ferro forjat. Després de sopar vam anar a dormir,
estàvem molt cansats, la pujada s’havia fet molt dura amb tant de pes a l’esquena (900 m. de
desnivell).
Al voltant de les tres de la matinada es va aixecar un aire espectacular; jo pensava que el refugi
sortiria volant. Cap a les nou van baixar d’un helicòpter dos gendarmes de muntanya, buscant a
dos italians que no havíem vist. L’aire seguia bufant i ens van comentar que el pronòstic del
temps pel dia següent era igual. Havíem de prendre una decisió. “Pugem o no”? Varem decidir
fer l’aproximació com estava previst i per la nit ja decidiríem. Començàrem a caminar cap al peu
del corredor, dues hores, a l’arribar la boira no ens permetia veure més de cinquanta metres
amunt. Vam fer fotos de la “rimaya” per posteriorment estudiar-nos l’entrada al corredor, ja que
seria una ascensió nocturna. A l’arribar al refugi, ens vàrem posar a menjar i a preparar les coses per a
l’ascensió. Seríem dues cordades: José Miguel amb José Macias i el Josep amb mi. Són les 16:00 h. jo ja ho tinc
tot preparat i me’n vaig a dormir, perquè a la una de la matinada volem sortir.
M’adormo, em desperto, m’aixeco, em prenc un te, torno al llit; tots estem igual, l’aire ha començat a bufar i
sembla que no vol parar, és la una i seguim al llit, són les dues i estem al llit, l’aire no para, són les tres i sembla
que ja no bufa tant, és el moment de prendre una decisió, Pugem o no? Pugem. Mengem bé, acabem de
preparar-ho tot i sortim. És tard però hem d’intentar-ho. Ja estem a l’entrada del corredor i assegurem el pas
a la rimaya. Està molt esquerdada, però tot i així no tenim problemes. Comencem l’ascensió pel corredor, són
600 m. de desnivell i la inclinació és d’uns 45º a 55º. La neu és perfecta, la pujada preciosa, els paisatges
indescriptibles. Anem lents perquè volem assegurar els passos i perquè la inclinació ens sembla més gran, però
ja veig l’aresta, ja estem a punt d’arribar, veig el cim, només hem de caminar per l’estreteta aresta per arribar a
la nostra meta, l’Aiguille Verte, 4.122 m. Ja hem arribat, felicitacions, petonets, fotos, etc; però això encara no
ha acabat, ens toca baixar i els nostres sentits han d’estar al 100%. Muntem un ràpel, dos, tres, fins arribar a
dotze i ja estem al damunt de la rimaya. Aquest últim ràpel és increïble, la rimaya té quatre o cinc metres
d’amplada i la profunditat ni t’explico, així que ens toca fer un pèndol per poder arribar a la neu ferma, primer
un, després un altre i ja hi som tots. Ara només ens toca caminar fins el refugi, on Marcos ens està esperant
amoïnat, perquè hem trigat més del previst.
Vull agrair a tots els components d’aquesta ascensió el companyerisme i l’amistat, en especial al meu marit,
Marcos, pel seu recolzament incondicional i perquè gràcies a ell, hem aconseguit el nostre objectiu.
Mari (SEAM)
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Entrevista a... Vicenç Agustí
“Tinc molt bon record dels primers anys del grup”
Ha estat president de l’UME, tot i no haver-s’hi presentat, ja que va ser escollit vicepresident i per les
circumstàncies es va veure portant-ne el càrrec de
més responsabilitat. Però també ha estat soci fundador del grup. La seva dedicació a l’UME l’ha dut a ser
membre de la Junta, vocal de Campaments, secretari,
vicepresident, director i redactor del Butlletí. La seva
inquietud cultural també el va portar a formar part
del consell de redacció del Bruguers, a ser un dels
fundadors del Museu de Gavà, regidor de l’Ajuntament durant vuit anys i membre de la Junta de l’Agrupació Fotogràfica de Gavà. Coneix tant els primers
anys de l’entitat que quan comença a explicar-ne
anècdotes t’embadaleix i no t’adones de com passa el
temps. N’és el soci número 7.

Com vas entrar a l’UME?
En aquella època hi havia diferents grups a Gavà; el nostre era el Guaitanius, un altre era el Centre Excursionsita
Gavà i l’altre era el grup de Can Sellarès. L’Emili Trallero va unir els tres grups i va començar el GECS (Grup
Excursionista Can Sellarès). Després es va anomenar Centre Excursionista Roca i finalment, quan vam marxar
de Can Sellarès, va passar a dir-se UME. No teníem local i vam començar al carrer Montflorit n. 139

Quins records tens de la teva època a l’UME?
Moltíssims. Els primers quinze anys van ser molt intensos, sobretot a nivell social. Recordo amb molta estima
que al 1968 participàvem per primera vegada al Campament General de Catalunya i un any després nosaltres ja
l’organitzàvem. També recordo quan vam marxar de Can Sellarès. Tinc molt bon record dels primers anys del
grup, perquè això va suposar reunir un grup de persones amb ganes de tirar endavant i amb moltes ganes de
treballar a pesar de les dificultats que vam anar trobant. Un altre record que tinc és la negociació amb l’Ajuntament i la implicació d’UME per tal de collocar la pedra commemorativa del centenari de l’excursionisme català
que es va posar a la plaça Catalunya.

Quin pes té l’Ume dins la ciutat de Gavà?
Això ho veus en la quantitat de socis que té el grup. Cada vegada va a més. En gairebé 50 anys ha arribat als 600
socis fixos i els està mantenint. L’UME ha treballat i segueix treballant per Gavà.

Què t’ha portat a fer les teves donacions?
He donat fotografies, diapositives, plànols, mapes, llibres, butlletins, documents… Les meves donacions han estat
bàsicament a l’UME i al Centre d’Història. Vull que aquest material serveixi per a les generacions que no coneixen la nostra història. Vull que aquest material perduri, perquè l’UME vagi bé i perquè segueixi funcionant com
fins ara o millor.
M. Mercè Mitjans
Nota: aquest cop el David Achell no ha pogut fer l’entrevista ( per raons de feina) i em vaig oferir a ajudar en aquest sentit.
rem que per als propers números puguem tornar a comptar amb ell.

EL
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Apunts per a la història de l’UME
ELS ORÍGENS– Segona part
Un cop acordada la formació d’un sol grup de muntanya, vàrem nomenar Emili Trallero Montclús representat de
la Secció dintre de la Junta del Centre Recreatiu i més tard la Direcció del Centre Recreatiu la va batejar com a
“Sección de Montaña del Centro Recreativo Can Sellarés”.
Tot just després de formar-se el grup, s’hi apunten altres grups de xavals, entre els quals cal destacar una colla
que s’anomenava Visco Pardales, i que estava formada per en Juan José Alonso i el seu germà Felip, José Tello,
José Arcas, Valverde i José Alcaraz, entre altres. També s’hi apunta un altre grup format per en Josep Casado, les
seves germanes Teresa i Montserrat i el seu germà Joan; Montserrat Martínez Sabatés i la seva germana Núria;
Maria Dolors Zurriaga Sabatés i el seu germà Jordi; Jordi Larruy, Pere Fuentes, Ricard Achell, Josep Mª Soler,
Vicens Subirats, Joan Vidal, Álvaro Joaquín Lanero, Fina Pastor, Josep Prats, Josep Pascual, Artur Trallero, Josep
Comas, Toni Cano i Francesc Novell entre altres.
A finals d’any es constitueix la junta fundadora del Centre Excursionista Can Sellarés (GECS d’ara endavant) i la
formaren Emilio Trallero i Montclús, Miquel Colomé i Baqués, Vicens Agustí i Morgades, Josep Casado i Rigol,
Vicens Subirats i Montoliu, Joaquim Castell i Castellano, Ramon Domènech, Lluís Vives, Francesc Poveda i Horde,
Ricard Achell i Cubel i Josep Valentí i Trilla, quedant-ne com a president en Joaquim Castell
El 23 de setembre de 1963 vam fer la primera excursió de caire espeleològic, de la qual conservo els següents
apunts: “Són les 5 de la tarda i ens trobem a Can Sellarés Emili Trallero, Efrèn Pastor, Pedrola, Valentí, Escoriza,
Mañogil, Cantero i Poveda. Fem grups de dos i distribuïm les quatre motxilles de què disposa el grup així com els
tres cascos, carburers, dues tendes de campanya, dos quinqués de petroli, dos electrons de 20 metres i una corda
de cànem d’uns 40 metres.”Ja podeu imaginar-vos quin sidral, ja que en quatre motxilles petites havíem de dur
tot l’esmentat, i a més tot l’equipatge personal, menjar i manta (en aquells temps en què amb prou feines teníem
les nostres necessitats bàsiques cobertes, era impensable disposar de diners per comprar un sac de dormir, una
motxilla, etc.).
“A dos quarts de sis emprenem la caminada en direcció a la Sentiu i cap a dos quarts de set comença a fer-se fosc
i acampem. Parem les dues tendes que portem en una pinedeta que hi ha a la font de la Ginebra, ens cruspim els
entrepans que portem per sopar i ens posem a fer gresca i a jugar a cartes fins a les onze del vespre en què decidim intentar dormir.” He dit “intentar dormir”, ja que fins ben entrada la matinada no va ser possible a causa del
fort vent que atacava les nostres mal plantades tendes. Dic mal plantades perquè el sòl estava tan endurit que no
hi havia manera de clavar-hi bé les piquetes.
“El diumenge ens llevem d’hora i busquem bolets amb la intenció de fer un bon esmorzar. Decebuts per no trobar-ne cap, decidim visitar la cova Bonica. Un cop esmorzats, recollim les tendes i emprenem el camí cap a can
Gras, on arribem cap a dos quarts de dotze. Parem les tendes i emprenem la recerca d’un avenc, ja que és la
primera sortida que fem i no sabem on es troben. El primer que trobem té pintat en una pedra ‘AVENC DELS
LLAMBRICS’. L’Efrèn mira la ressenya del Mapa que portem i, en veure que té 107 metres, decidim deixar-ho per
més endavant, ja que som uns principiants i a més tan sols portem una corda de cànem de 40 metres i dos rotllos
d’Electron de 20 metres . Continuem la recerca i en trobem un altre que té una inscripció i diu ser ‘l’AVENC DE
LA FREGATA’ i a la ressenya del mapa diu que té 28 metres. Fem la installació i hi baixen en Trallero, Poveda i
Efrèn, ja que són els més grans. Al cap d’una bona estona tornen a pujar fent tot d’esbufecs respiratoris motivats
per l’esforç; un cop són dalt ens diuen que és molt cansat i que per a nosaltres - els més joves- seria millor trobar
un avenc més petit.
Tornem al campament, consultem el mapa i veiem que prop de la Morella hi ha l’avenc de l’Infern, que té uns 20
metres i decidim anar a fer-lo. Un cop trobat, fem la installació i el fem tots. Tornem al campament, dinem,
desparem les tendes i emprenem el camí cap a la Pleta. En arribar-hi quedem meravellats, ja que se’ns fa estrany
que en un paratge tan inhòspit s’hi pogués trobar una construcció tan bonica, de la qual en destaquen el barret
cònic de la cisterna, així com la cura amb què s’havien anat combinant la pedra calcària i els maons vermells per
tal de construir les façanes de la masia. Deixem tota la farda a sota una gran figuera i ens dirigim a la masia, traspassem un gran pati on hi havia tot d’aviram així com també un corral de cabres. Cridem: ‘Déu vos guard!’ i en
sortir els masovers els preguntem si podem agafar figues i ens diuen que sí. Desprès de berenar, marxem al Garraf; l’Efrèn ens fa de guia i només fem que perdre’ns pel mig del rocam separat per espessos i punxants coscolls
(garrics). Al final li diem que deixi d’agafar dreceres i agafi el camí de carro que porta al Garraf.
Arribem al Garraf a les set de la tarda, bevem aigua salinosa de la font que hi ha a l’estació i en arribar el tren, a
les vuit, marxem cap a casa amb la satisfacció d’haver fet la nostra primera exploració.”
Josep Valentí
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XXI Curs d’iniciació a l’espeleologia
Durant el mes de maig s’ha realitzat el XXI Curs d’Iniciació
a l’Espeleologia impartit per l’Espeleogrup UME (EGUME).
L’objectiu d’aquest curs és la divulgació de l’espeleologia i
la formació dels participants per tal que adquireixin els
coneixements necessaris per poder realitzar progressions
dins del món subterrani amb seguretat. Amb aquest curs
es dóna una petita pinzellada a la gent per conèixer aquesta disciplina que té un gran ventall de modalitats.
El curs l’han format un total de nou cursetistes guiats pels
monitors i alguns socis de l’entitat que han collaborat
donant suport al curs.
L’estructura del curs contemplava un seguit de classes
teòriques i pràctiques on es tractaren els següents temes:
història de l’espeleologia, material personal, tècniques de
progessió, protecció i conservació del medi natural, prevenció d’accidents i pràctiques en rocòdrom, cavitats horitzontals i avencs.
El massís del Garraf ha estat l’escenari de les pràctiques dels nostres cursetistes. Les cavitats visitades han estat: les mines de Rocabruna, l’avenc de l’Emili Sabaté, l’avenc del Passant, l’avenc Joan Cabeza i per últim es va
visitar l’avenc de Can Sadurní.
A les mines de Rocabruna (cavitat horitzontal) els cursetistes van tenir el seu primer contacte amb l’entorn
subterrani i conegueren la història de l’explotació d’aquestes mines actualment abandonades.
A la sortida que vam realitzar a l’avenc de l’Emili Sabater (-39 metres) i l’avenc del Passant (-42 metres) van
experimentar la sensació d’endisar-se en una cavitat vertical.
L’avenc Joan Cabeza (-61 metres) suposava per als cursetistes posar en pràctica el pas de fraccionaments en
cordes i van poder visitar una de les últimes sales descobertes al massís de Garraf amb el que representa trobar un indret pràcticament verge.
L’avenc de Can Sadurní (-84 metres) ha representat un repte per als cursetistes ja que hi han posat en pràctica
tots els coneixements adquirits en el curs. A més a més, han tingut l’oportunitat de visitar l’avenc considerat
com el punt de partida de l’espeleologia moderna a Espanya.
Esperem que amb aquest curs els participants es motivin i continuïn amb l’emocionant pràctica de l’espeleologia.
Jaime Cano

Curs de fotografia digital
Un complement molt important
en totes les activitats esportives
però, potser en la nostra encara
té un valor més rellevant (ja sigui
en l’escalada, l’espele, el senderisme, etc. ), és la FOTOGRAFIA,
per mitjà d’ella podem mostrar:
la dificultat, el risc, la bellesa, l’
indret, els participants, l’alegria
d’aconseguir l’objectiu, l’oportunitat del moment, etc.... i el que es
més important, deixar constància
de tot això que hem dit pel record i la historia d’allò que hem
viscut. Considerant, doncs, que es
tracta d’una cosa important, val
EL
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la pena de fer-ho el millor possible i si a més hi afegim les noves
tecnologies digitals, es posa de
manifest la necessitat d’aprendre’n. Vet aquí que en el mes de
maig s’ha dut a terme el I Curs de
Fotografia Digital impartit per en
Benet Solina i que amb un total
de 10 assistents hem posat fil a
l’agulla per endinsar-nos en el
mon de la fotografia digital en el
que barrejats amb els conceptes
tradicionals d’òptiques, lluminositat, enfoc, etc.., apareixen conceptes com el píxel, balanç de
blancs, pes de la fotografia, retoc

fotogràfic...Crec que ha estat un
èxit, fins i tot l’hem hagut d’allargar perquè el temari previst precisava de més hores per poder
donar-ho tot. Tots hem après i
hem ampliat els nostres coneixements en aquest camp, però a la
vegada ens ha deixat amb el regust que encara no en sabem
prou, d’aquí que ens plantegem
organitzar-ne un altre per més
endavant on una mica més experimentats puguem anar millorant
la nostra expertesa així com la
qualitat del material que anem
obtenint.
Enric Querol
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Formació (juliol - setembre)
Amb l’arribada del mesos més càlids l’activitat de formació minva, És el moment de posar en pràctica aquells coneixements que hem adquirit al llarg del curs. En canvi, tot canvia amb l’arribada del setembre i molt especialment
amb la tardor. Sovintegen els cursos aquí i allà, de forma que ben segur trobaràs unes dates que s’ajustaran a la
teva agenda d’activitats particular.
FORMACIÓ UME: Més informació a UME o a la web www.umegava.org
Curs de Meteorologia de Muntanya, nivell I

del 22 de setembre a l’1 d’octubre

Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc de l’aula: UME. Dates del curs: seran 4 o 5 sessions de 2 hores,
Preu del curs: 30€, el preu pels membres de UME és de 12€. Inscripcions limitades a 30 persones. Data límit
d’inscripció: 17 de setembre de 2009
II Jornades Boletaires

2 i 3 d’octubre

Docència a càrrec del soci Alfonso Vilches. Lloc de l’aula: UME. Dates del curs: 2 i 3 d’octubre. Preu del curs:
encara pendent. Inscripcions limitades a 12 persones. Data límit d’inscripció: 25 de setembre.
Curs d’iniciació al Tast de Vins del 19 al 22 d’octubre
Docència a càrrec de l’enòleg Xavier Bassa. Lloc de l’aula: Casal sant Jordi. Dates del curs: 19, 20 i 22 d’octubre
de 8 a 10 del vespre. Preu del curs: 50€, el preu pels socis d’UME 40€. Inscripcions limitades a 30 persones. Data
límit d’inscripció: 15 d’octubre.
FORMACIÓ BAIX LLOBREGAT, Més informació a la web www.aeebll.org:
Orientació GPS, nivell II de l 17 al 25 d’octubre
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UEC del Prat.
Dates del curs: 17, 18 24 i 25 d’octubre.
Progressió en cretes, nivell II tardor, encara a determinar
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UEC Olesa.
Escalada en Roca tardor, encara a determinar
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: C.E. Molins de Rei
FORMACIÓ FEEC, PROGRAMA “Dona i Esports de Muntanya”, Més informació a la web www.feec.cat
El termini d’inscripció per a les activitats organitzades abans del mes d’agost serà el comprès entre el 22 de juny i
el 3 de juliol. Per participar en les darreres activitats del programa caldrà inscriure-s’hi entre el 31 d’agost i el 10
de setembre.
Escalada en roca
11-12 i 18-19 de juliol
Excursionisme
11-12-13 de setembre
Excursionisme en BTT 3-4 i 17-18 d’octubre

Descens de barrancs 11-12 i 18-19 de juliol
Escalada en roca
19-20 i 26-27 de setembre
Orientació
17-18 i 24-25 d’octubre

Curs de guies del Castell d’Eramprunyà
Durant els mesos d’abril i maig s’ha
fet a la nostra entitat un curs destinat als socis que volguessin conèixer la historia del castell d’Eramprunyà i també el seu entorn.
El curs, que ha constat de quatre
sessions teòriques i dues de pràctiques, ha estat impartit per en Josep
Campmany, soci de l’UME i estudiós local, que és qui fa cada any les
visites guiades al castell el dia de
l’Aplec de Sant Miquel.

La intenció d’aquest curs no és
només que els assistents aprenguin moltes coses de la història
del castell del qual treu el nom la
nostra entitat, sinó que esdevinguin guies voluntaris, que un diumenge al mes hi ofereixin visites
guiades.
El grup ha estat format per 16
voluntaris, que per parelles s’aniran fent càrrec de grups de fins a
15 o 20 persones que vulguin

gaudir durant un parell d’hores
d’un diumenge al matí, amb la
història, anècdotes i llegendes
del castell, Així com del del
seu entorn natural.
Miquel Zurriaga
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Secció
Dissabte 4

SEAM

Activitat

Descripció

JULIOL

ESCALADA

Escalada a la Serra de Marina. Cabrera de Mar. Informació al vocal de la
secció.

Cap de
Infantil i Juvenil
setmana 4 i 5

CAMPAMENTS
AMB PARES

Campament a Planoles. Els monitors de la secció infantil i juvenil faran de
monitors als pares. Tothom a domir en tenda. Anada i tornada amb tren.

Dissabte 11

Entitat

IX CAMINADA
NOCTURNA

Memorial Emilio Trallero. Sortirem a 2/4 de 9 del vespre del Parc del Mil.leni.
Pujarem al Castell d'Eramprunyà. Cal portar sopar, lot i calçat i roba adequat al
temps.

Dissabte 11

Juvenil

ITINERANT

Excursió preparatòria. Possiblemnet serà per la zona del Garraf. Cal l'assitència
de tots els membres que faran la ruta del campament itinerant.

Diumenge 12 SEAM

MULTIDISCIPLINA Serra de Montserrat. Tres activitats: Via ferrada La Teresina, escalada clàssica a
R
la zona de Gorros i descens d'engorjats el Tres en ratlla.

dies 17, 18 i 19 SEAM

ALPINISME

Cresta Vignemale 3.298m. Situada al vessant francés del Pirineu, forma part del
Parc Nacional del Pirineus. Més informació al vocal dela secció.

Dijous 23

Infantil i Juvenil

CAMPAMENTS
D'ESTIU

Reunió informativa. Reunió a pares i mares per donar tota la informació
referent als campaments. Tindrà lloc a UME a les 20.30 hores.

Divendres 31

Infantil i Juvenil

CAMPAMENTS
D'ESTIU

Sortida del Campaments a la Vall Fosca. Se sortirà amb autocar a les 8 hores
des de la carretera Santa Creu de Calafell, entre els carrers Morera i Vilà i Vilà.

Secció

Activitat

Descripció

Divendres 11

Entitat

DIADA NACIONAL Col.locació de la Senyera dalt del Calamot. Sortirem a les 9 de matí de la
DE CATALUNYA Nova Piscina Municipal. Cal portar esmorzar i quelcom per beure.

Dissabte 19

Excursionisme

SENDERISME

GR 107 Camí dels Bons Homes. Tercera etapa: Gósol - Bagà. Distància: 26
kms. Durada: 6 hores. Dificultat: mitjana.

Cap de
setmana 19 i
20
Dimarts 22

SEAM

ALPINISME

Cresta del Ferran. Es troba situada a lAlta Garrotxa, més concretament a la zona
de la Talaixà. Més informació al vocal de la secció.

Formació

METEOROLOGIA Curs de Meteorologia de muntanya. Coneixement de la meteorologia
DE MUNTANYA
muntanya a nivell bàsic i fonts d'informació abans i durant la sortida a muntanya.

Divendres 25

Infantil i Juvenil

Campament d'estiu a la Vall Fosca. Tindrà lloc al Casal d'El Centre, carrer
Sant Isidre 22. La trobada dels campaments entre amincs i companys.

Dissabte 26

Juvenil

AUDIOVISUAL
DELS
CAMPAMENTS
APLEC DE SANT
MIQUEL
APLEC DE SANT
MIQUEL

Castell d'Eramprunyà. Sortirem de la plaça Batista i Roca a les 8 hores. Un cop
dalt hi haurà moments d'espectacle, diversió, trobada i cultura. No hi faltis.

Diumenge 27 Entitat

SETEMBRE

Castell d'Eramprunyà. Pujada al castell amb els de Juvenil. No hi faltis.

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dimecres i divendres de 19

Dimarts, dimecres i dijous

Dimecres de 20.40 a 23.00hores

a 21 hores

De 19 a 21 hores

Divendres de 19.00 a 22.30 hores

Horari Secretaria
Rambla Lluch, 4.

Dissabte de 15.00 a 20.00 hores

Telèfon: 93 662 01 24

Diumenge de 9.00 a 14.00 hores
Correu: info@umegava.org

Lloc: entitat, Rambla Lluch

Lloc: Nova Piscina Municipal

