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caure en un vergonyós acte de
vandalisme, passades unes setmanes, si encara resisteix, anirem a treure-la.

Com tots els anys la Unió Muntanyenca Eramprunyà va organitzar el dia 11 de setembre,
Diada nacional de Catalunya, la
collocació de la Senyera al cim
del Calamot.

La Unió Muntanyenca Eramprunyà, al celebrar la Diada pujant
al Calamot, explicita per un
costat la seva condició d’entitat
muntanyenca i al fer-ho en
solitari, la seva independència
respecte a les diferents sensibilitats polítiques.

Al voltant de 30 persones entre
membres d’ UME i altres persones de Gavà vam pujar al Calamot el passat dia 11, carregats
amb els materials necessaris per
hissar la nostra bandera.
El ritual de cada any es va repetir, és a dir, vàrem pujar carregats amb els pals i les eines que
ens permetrien fer la installació
dalt de la muntanya.

En un ambient molt alegre i
festiu es van desenvolupar
tots els preparatius, fins que
finalment vam pujar la bandera.

Es tracta d’un gran i pesant pal
de nou metres, dividit en tres
parts que cada any pugem amb
la intenció que la senyera romangui en el punt més elevat de
l’entorn més proper a Gavà i
sigui ben visible.

Per acabar, en un acte molt
emotiu es van cantar “Els
segadors”.

Segurament és de tots coneguda la nostra iniciativa de
collocar la senyera, perquè és
repeteix des de fa molts anys i
per tant estaria molt bé que fos
un acte més massiu, especialment de membres de la nostra
entitat. Aprofitem per animar a
tothom perquè el proper any,
siguem molts més els que honorem la Senyera al cim del
Calamot.

Seria molt bonic poder gaudir
de la presencia de la Senyera
durant tot l’any al Calamot,
però com cada any la fan

Miquel Zurriaga
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Els guies del castell en funcionament

Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:

2155 Lola Cuenca
2156 Lluís Pérez
2157 Antonio Soto
2158 Jessica Benítez
2159 Beatriz Reyes
2160 Jordi Lluís
2161 Raúl Hernández

Els nou curs
acadèmic
el
comencem
amb el funcionament
d’un
nou servei de
l’entitat. És un
servei que va
adreçat a tot el
país. Com ja us
hem informat
en els darrers
butlletins el Servei de guies
del castell i el seu entorn
realitzarà un recorregut que
s’iniciarà a l’ermita de Bruguers i culminarà al recinte
del castell. Un itinerari guiat
que ens portarà centenars
d’anys enrere. Ben segur, a
partir d’aquest coneixement

que adquirireu, veureu el
castell amb uns altres ulls.
Recordeu: el segon diumenge
de cada mes, a les 11 hores
del matí davant de l’ermita de
Bruguers, es donarà sortida a
la ruta guiada.
El passat mes de juny, UME va
demanar una entrevista amb
l’alcalde per tal d'exposar-li
de primera mà el projecte.
Però malauradament, la data
prevista per l’entrevista va
coincidir amb l'incendi declarat a finals de juliol i va ser
anullada. En tot cas, nosaltres
els hem fet arribar el projecte
de Serveis de guies del castell
d'Eramprunyà i el seu entorn i
estem a l’espera d’una nova
data de reunió. Esperem que

el nostre projecte no sigui
incompatible amb el que hi
volen portar a terme, un
projecte municipal que d’altra
banda només coneixem per
segones veus o pels mitjans
de comunicació. Que cal una
especial protecció de tot
l’àrea del castell és evident,
però no tant per la presència
d’actes vandàlics, per les persones que hi pugen o per
l’aparició d’algun escalador
esporàdic, sinó per la pròpia
deixadesa i abandó per part
dels propietaris, que amb el
temps cronològic i el temps
atmosfèric s’encarrega de
deteriorar-ho més tot dia
rere dia.
Presidència

2162 Carolina Orgillés
2163 Adrián Trigueros
2164 Carolina Fernández
2165 Andrea Pérez
2166 Marcos del Pino

Final de curs en família
Ens trobem davant de l’estació de Gavà, d’hora, com sempre. Estem tots preparats per marxar i
un monitor compta que hi siguem tots. Sembla un sortida de cap de setmana normal i corrent:
pares i mares, infants i joves, i “monis”. Però aquesta vegada, els pares no diran adéu als seus fills,
ni els diran que es portin bé i mengin bé, perquè els pares i mares també vénen d’excursió. Es la
sortida de fi de curs, la sortida amb els “papis” i “mamis” i acaba de començar.

2167 Maite Gamero
2168 Iker del Pino
2169 Lucía del Pino

És el segon any que es fa aquesta excursió amb els pares i aquesta vegada anem a Planoles, un
poble situat al Pirineu molt adient per a anar-hi un cap de setmana. A l’alberg hi havia piscina i ens
hi vam banyar, tot i que després va ploure. Com acabeu de saber, ens va ploure, i bastant. Tot i
així vam fer un concurs com el Party & Co. El dinar i el sopar eren molt bons i tothom
collaborava a l’hora de parar taula. A la nit vam fer una sorteig de material de muntanya i vam
agrair com havia anat tot el curs i els bons resultats que havia donat. Era l’última nit.
L’endemà vam fer una excursioneta molt
maca pels voltants de l’alberg i vam trobar
una pineda amb tot de cabanes de diferents
formes. Entre acudit i ensopegada vam arribar
altre cop a l’alberg, on vam dinar (després de
banyar-nos a la piscina) i vam recollir.
Ara ja només tocava dir-se adéu i fins al curs
que ve.

Joan Zurriaga
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A destacar...
· Reunió de voluntaris Marxa del Garraf:
Divendres 2 d’octubre a les 20,00 hores a l’UME

· Campanya de recollida d’escombraries al Calamot
Diumenge 4 d’octubre. Sortida Parc del Mil.leni a
les 9,00 hores

La FEEC i els cobraments dels rescats de muntanya
Davant les informacions que han
aparegut sobre el cobrament dels
recats en els casos que es pugui
demostrar negligencia o temeritat,
la Federació d’Entitats Excursionistas de Catalunya (FEEC) manifesta
el seu desacord per diverses raons:
1– Pel greuge comparatiu amb les
comunitats on no han de pagar cap
rescat en cap cas.
2– Per què l' amenaça pot dificultar
la pràctica individual d'aquest
'esport i les activitats socials de les
entitats de la FEEC.
3– Per la dificultat per determinar
uines són les conductes temeràries

quines són les conductes temeràries i imprudents.
4- Per què prèviament cal fer
campanyes de sensibilització,
prevenció i formació per a les
persones que no són practicants
habituals

Per a més informació, us podeu
adreçar a la web de la FEEC
Redacció

Per tant la FEEC demana que
s’estableixin les mesures necessàries per tal que no afecti als esportistes federats practicants
dels esports de muntanya, que es
clarifiquin les situacions en que
podria aplicar-se la taxa i que es
facin les campanyes de prevenció
i formació.

Cantonigròs acollirà la 8a
Fira del Llibre de Muntanya

La UNESCO declara les
Dolomites “Patrimoni
Natural de la Humanitat”

Torelló inicia el camí cap a
la 27a edició del festival de
cinema de muntanya

La 8a edició de la Fira del Llibre de
Muntanya tindrà lloc el cap de
setmana del 3 i 4 d’octubre a
Cantonigròs. Aquesta població de
l’Osona es transformarà en un gran
aparador de publicacions
relacionades amb al món de la
muntanya i la natura, on editors i
llibreters es donaran cita per
exposar el seu material.

L'Organització de les Nacions
Unides per la Educació, la Ciència
i la Cultura (UNESCO) va
declarar el passat mes de juny les
Dolomites (Itàlia) “Patrimoni
Natural de la Humanitat”.

Del 13 al 22 de novembre de
2009 Torelló celebrarà la 27a
edició del seu festival de cinema
de muntanya, que a partir
d'enguany s’anomena Festival
Caixa Sabadell de Cinema de
Muntanya. Cal destacar la
presència dels dos alpinistes
francesos : Louis Audoubert i
Jean Afanassieff .

Redacció

El títol pretén catalogar,
preservar i donar a conèixer
indrets d’importància cultural o
natural excepcionals.
Redacció

Redacció

Notícies
de la
FEEC
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El foc arriba a Gavà
El passat 23 de juliol, la por del foc va fer presència a Gavà. L'incendi va cremar
un total de 5 hectàrees de vegetació forestal entre can Roig, l’Hípica i la pedrera. El foc es va iniciar cap a les 10,27 i va ser controlat pel bombers a les 12,24.
L'eficaç actuació dels bombers, amb 11 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris,
van posar fi a un foc que podria haver afectat molt més el nostre terme. En
l'extinció del foc 3 bombers van resultar ferits i un total de 25 persones van
haver de ser desallotjades. Els primers indicis indiquen que l'incendi podria ser
provocat, ja que en el lloc dels fets l'equip científic dels forestals van trobar un
encenedor.
Redacció

36.2ºC, QUINA CALOR

IX CAMINADA NOCTURNA

UME CASAL ESPORTIU

El dijous, 23 de juliol, les
condicions atmosfèriques van
afavorir l'incendi que vam tenir a
Gavà i la seva propagació. El vent
de ponent de fins a 40 km/h va
disparar les temperatures a la
façana costanera i Gavà no en va
ser una excepció. Les màximes
assoliren els 36.2ºC a Gavà, la
temperatura més alta de tot
l’estiu.

Una quarantena de persones, més
de la meitat no socis, van
endinsar-se en l'aventura de
caminar de nit, el dissabte 11 de
juliol. La nit era magnífica. Un cuc
de llumetes recorria el camí
medieval fins arribar al castell
d'Eramprunyà, on sopàrem. El
millor, veure la lluna ben grossa i
taronja des de dalt del castell.

Un estiu més, membres de la
secció infantil i de SEAM han fet
de monitors d'escalada en el
Casal Esportiu Municipal. En
total, 154 nens han passat pel
rocòdrom de la Nova Piscina
Municipal en sis jornades. Els
nens tenien edats de 3 a 12
anys i amb més illusió que no
pas força, tenien el repte de la
verticalitat.

Redacció

Redacció

Redacció

Ismael Molina i Jordi Rossel acaben l’UTBM
Dos socis més s’afegeixen a la llista de privilegiats a acabar l'Ultra Trail du Montblanc. La prova, disputada el
divendres 28 d’agost, és potser la prova més dura d’Europa amb 166 km i 9.400 m de desnivells en un màxim de
46 hores. Ismael Molina va acabar aquesta dura prova en un temps total de 35 hores i en Jordi Rossell en 44.
També en la modalitat de CCC, de 98 km i 5.600 m de desnivell en 26 hores, va finalitzar en Sebastià Font, en
temps de 25 hores. Parallelament i com que l’estiu és temporada alta per als marxadors, socis d'UME han
participat amb èxit en l’Ultra Trail d'Andorra i en la Carros de Foc.
Redacció

LA TEVA SAMARRETA

Fe d’errates

Posem a la venda la samarreta
tècnica de la marxa del Garraf
que tant d’èxit va tenir en la
passada edició. Aconsegueix-la per només 6 € , Te la
deixaràs perdre?

En el número anterior, en l’entrevista al Vicenç
Agustí, cal rectificar una dada. Quan parla que
la seu de l’UME estava al c/ Montflorit, no és
correcte ja que el primer local va sere al c/
Colomeres nº 139. En Vicenç va donar bé la
informació va ser un problema de transcripció.

Redacció
EL
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Entrevista a...Mercè Martínez i Joan Comas
“L’UME sempre ha estat un punt de trobada”
Si la compenetració tingués un nom, es diria Joan i Mercè. Optimistes, vitals i divertits,
aquesta parella de dos són d’admirar. L’un, infermer. L’altra, secretària. Però per damunt de tot, són allò que anomenaríem “Gent UME”. El Joan, arrossegat pel seu germà, va començar a tastar el “Grup” de ben menut: primer de campaments, després
espele, excursions... La Mercè va venir de rebot com a monitora... i s’hi va quedar.
Perquè l’entitat li va agradar, és clar. Però també perquè hi va trobar el Joan... i ell
també li va agradar, tot s’ha de dir! Des d’aleshores han tocat totes les seccions amb
l’única excepció de l’escalada (assignatura pendent!). Però els campaments els tenen el
cor robat. Hi van des que es feien en blanc i negre, i aquest any no ha estat una excepció. El Joan navega, sobretot a vela. I la Mercè llegeix, va al gimnàs... Ah, i ballen que fa
enveja de veure’ls... Un secret: a la Mercè no li agraden les llenties. No sé pas, doncs,
d’on deuen treure tanta energia! Ell és el soci número 88. Ella, la sòcia 653.

Un any més heu anat de campaments... Com ha anat?
Mercè: Molt bé. Hem anat a Flamicell, el “5 estrelles” dels campaments, tant pel que fa a installacions com a
espai. Al principi vam tenir problemes de manca de monitors, però al final ho vam poder solucionar i he de dir
que tots els nous es van adaptar molt bé a la dinàmica dels campaments. Tots plegats hem fet un bon equip.
Joan: Jo també crec que han anat molt bé. Personalment he notat certes absències, i s’ha notat més el canvi generacional, però és maco de veure que els valors en què sempre he cregut encara hi són.

I en aquests més de 30 anys que fa que aneu de campaments, com heu vist evolucionar l’activitat?
M: Hi ha hagut molts canvis. Crec que tots per millorar. Abans els terrenys no disposaven d’installacions, tot ho
havíem de muntar nosaltres. La cuina era una tenda gran, els lavabos els llogàvem i fèiem latrines, no teníem més
llum que la dels fanals... Ara sempre s’intenta anar a terrenys amb un mínim de serveis: lavabos, dutxes, una zona
coberta per cuinar... A nivell d’organització també han millorat, d’ençà que es va crear la Guia dels Campaments,
on es recull tot el que s’ha de fer, els horaris.... Tot plegat gràcies als ordinadors, i a l’equip de monitors que hi
treballen durant mesos abans!

El Joan és l’infermer del campament i la Mercè, responsable de cuina... Poca broma amb la responsabilitat que suposa vetllar per la seguretat i l’alimentació de 60 infants enmig de la muntanya durant 10 dies...
J: És una responsabilitat, sí. Però l’assumeixes de bon grat amb l’objectiu que els monitors i els pares tinguin la
tranquillitat de saber que els nens i nenes estaran ben atesos tant a cuina com en el cas de necessitar els meus
serveis com a infermer. Assumim aquesta responsabilitat perquè ens agrada compartir aquesta experiència amb
els nens. Sempre he pensat que si després dels campaments hi ha alguns nens als que hem sabut obrir els ulls a la
vida de muntanya i la natura, la feina ja està compensada.

La vida al “Grup”, però, no s’acaba a campaments. A l’UME hi feu altres activitats i no pas sols...
Els vostres fills, el Marc i la Marta, també duen l’UME a la sang, no?
J: És una gran sort compartir amb la família les aficions i els valors per la natura i la muntanya. En aquest sentit el
“Grup” ha estat sempre un punt de trobada.
M: Dins del nostre temps disponible sempre hem intentat collaborar i participar amb totes les activitats. Pensem
que per tal que les activitats es pugin fer, els socis ens hi hem d’implicar. El “Grup” el formem tots i ara mateix, a
més, hi ha un bon planter de persones amb ganes i empenta. Mentre continuï així, l’UME seguirà creixent!
David Achell
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CAMPAMENTS A ...
Campaments: deu dies i nou nits convivint una
bona colla de persones enmig de la natura, treballant en equip per fer funcionar l'activitat diàriament; activitat que funciona perquè un equip de
monitors i monitores treballem molt perquè tot
surti bé, funciona perquè un equip de cuina i
intendència treballa molt perquè tinguem tot el
que ens cal i sempre el millor menjar; funciona,
sobretot, perquè una bona colla d'infants i joves
tenen ganes any rere any de tornar i repetir i
perquè alhora els pares confien any rere any que
aquesta activitat tan particular i cada vegada més
difícil de trobar és realment bona per als seus fills
i filles.

No és senzill preparar uns campaments i aquest any hem tingut més dificultats de les esperades: vam tenir problemes
per tenir el terreny que havíem contractat, encara que al final vam poder anar-hi; a més va ser molt complicat trobar
un equip de monitors complet (han vingut fins a cinc monitors i monitores nous) encara que al final hem format un
equip meravellós. Per últim, ens vam trobar amb una situació poc esperada: vam tenir onze persones en llista d'espera
i encara que havíem previst completar les 70 places, no prevèiem tantes inscripcions. Tot i els imprevistos i dificultats,
els campaments van començar, com sempre, amb moltes ganes, alegria en quantitats industrials i moltíssima illusió.

El primer dia és un dels més peculiars dins dels campaments; és el dia en què ens coneixem tots o en molts casos ens
retrobem. A més, els infants van conèixer els companys de tenda, el seu monitor o monitora, l'equip de cuina i els
participants animals de campaments: el Ron, la Tura i la Lluna. També el primer dia van conèixer el funcionament quotidià i algunes normes per fer de la convivència dels deu dies una experiència especial.

La primera nit també és una de les més especials: tots estan descansats i no hi ha manera de dormir, i com que els
nens i nenes no dormen, els monitors tampoc. El fet més curiós és que l'endemà els monitors teníem moltes dificultats
per llevar-nos, i en canvi els nens i nenes estaven desperts des de punta de dia.

Al llarg dels campaments hi ha una gran quantitat de coses que podríem explicar, però seria molt llarg i necessitaríem
uns quants butlletins sencers, tot i així en podem destacar alguns moments especials: cap al tercer dia vam realitzar un
miniraid de muntanya, es van fer equips i van
seguir un circuit en què cada tram suposava
una prova, com orientar-se seguint diferents
tècniques, trobar pistes amagades o travessar el riu amb l'ajut de cordes. Aquell mateix
dia, a la tarda, vam jugar al joc de la Cadena
Tròfica, i vam aprendre algunes coses alhora
que ens ho passàvem molt bé. L'endemà va
tocar fer el dia del Monogràfic i aquest any
va ser sobre els pirates; el matí el vam dedicar a les disfresses i la decoració del campament, a la tarda vam dedicar-nos a jugar i a
fer de pirates.
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FLAMISELL 2009
Més endavant va arribar el dia de fer una excursió a Moncortès; era una excursió de tot el dia, així que ens vam
llevar ràpid i després d'esmorzar i empolainar-nos vam començar a caminar. El camí a Moncortès des del campament és tot pujada i encara que només anàvem d'excursió el Base, sense els d'AiT, la pujada es va fer en dues
hores, fent algunes parades i sense que ningú arribés a dalt gaire cansat; realment tots els nens i nenes van caminar molt més bé del que esperàvem. Un cop a dalt ens vam installar en un prat al costat de l'estany i allà vam
passar el dia, jugant i banyant-nos fins a l'hora de dinar i més relaxats després. Abans de marxar vam fer un últim
bany i vam emprendre el camí de tornada; a baix ens esperaven biquinis per berenar.

Un altre dia vam anar al poble, la Pobleta de Bellveí, i allà vam fer una Gimcana pel poble i vam descobrir que la
gent és molt amable i sempre està disposada a ajudar i collaborar; els nens i nenes, que anaven en grups sense
monitors, van aconseguir fer-se amics de gent del poble que els va ajudar a resoldre la Gimcana; la majoria van
trobar d'ajudant algun avi o àvia, però altres van trobar nens de la seva edat i s'ho van passar tan bé que un nen
del poble ens va venir a visitar i a banyar-se amb
nosaltres al riu.

La penúltima nit vam fer el ball de festa major.
Sempre és una de les nits que més agraden perquè tenim el ball, anem a dormir més tard i a
més a més és la nit de la Guàrdia Nocturna, es a
dir és la nit en què, per torns organitzats, es
vigila que el Zorro no actuï. Tot i l'esforç, el Zorro
va actuar igualment i ningú el va veure.

L'endemà és el penúltim dia i vam fer el judici
del Zorro, al final va resultar que el Zorro era el
Jordi (monitor) i la Clara (monitora) i la Sara
Monedero eren les seves ajudants. La resta del dia la vam dedicar a acabar de preparar un foc de camp que ja
havíem anat treballant al llarg dels dies i que aquest any havia de ser una cançó. I la veritat, és que va valer la
pena preparar-ho amb temps, perquè va ser dels millors Focs de Camp en molts anys.

Finalment va arribar l'últim dia, el més alegre perquè els nens i nenes es retroben amb les pares i el més trist
perquè s'acaba un estiu més de campaments; d'aquest dia no en direm gaire: vam ser moltíssims i ens ho vam
passar genial, però la majoria de pares i mares van venir i ja sabeu com va anar.

Caldria una altre article com aquest per parlar de les rutes d'AiT, que van ser un èxit tot i ser molts més participants dels previstos. Igualment ens caldrien dos articles per parlar d'Itinerant, que aquest any han fet una de
les rutes més espectaculars que tenim al nostre abast, travessant el Parc Nacional d'Aigüestortes.

A l'equip de campaments ens queden encara alguns mesos per començar a pensar de nou en els campaments,
però quan ho fem, el primer que farem serà recordar amb felicitat i enyor aquests deu dies que hem passat de
campaments i que volem que es repeteixin l'any que ve.

Marc Zurriaga Mitjans
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Marxa dels Garraf: voluntaris i novetats
Una mica més d’un mes. Això és el que queda per a la propera edició de la Marxa del Garraf. Com cada any,
l’organització treballa i cerca novetats que la facin més atractiva i millorin la qualitat de la prova. Enguany la
principal novetat és la ubicació d’un control a Campgràs. La G45 veurà que la distància de 10km entre la sortida i el primer control es reduirà a 8km, la G21 comptarà amb un control més situat en un punt vital per al
bon desenvolupament de la prova. També com a novetat, hi haurà dues samarretes amb tall diferent home i
dona,; el sistema de pagament de les inscripcions que serà a través de la targeta de crèdit, i s’efectuarà en el
moment d’inscriure-s’hi: més còmode i senzill.
Igual que l’any passat, que va ser un èxit de collaboradors amb més de 100 persones, tornem a fer una crida a
tothom, soci i no soci, per collaborar amb la Marxa. El dia de trobada collaboradors i voluntaaris és el
DIVENDRES, 16 D’OCTUBRE A LES 20.30 A L’UME .
En breu les inscripcions s’obriran per internet i la maquinària de la Marxa començarà a funcionar gairebé a
tota màquina. Cal fer un petit reconeixement als membres que organitzen la marxa, i que ja fa molts mesos
que hi treballen: al març les primeres reunions, al juny es fa la comanda de samarretes (no desvetllarem el
color), a principis de setembre el tríptic està acabat, amb reglament, normativa i procediment de les inscripcions, a l’octubre s’obren les inscripcions i al novembre la Marxa. Un calendari que no dóna gaire treva al llarg
de l’any.
Redacció

EGUME EN ESPELEOCAT. TALLERS 2009
EGUME, secció d'espeleologia d’UME, participa
en l'ESPELEOCAT TALLERS 2009. Per primera
vegada i amb motiu de la celebració dels 30 anys
de la fundació de la Federació Catalana d’Espeleologia (FEC), enguany s'han organitzat uns tallers
per donar a conèixer el vessant científic d’aquesta
disciplina. Durant les jornades es donen a conèixer els diferents grups catalans existents i els
seus sistemes de treball en àmbits específics de la
recerca espeleològica. Aquests tallers van començar el mes de juny i es continuen fent fins al mes
de novembre. El proper 30 d’octubre serà el torn
dels estudis espeleoatmosfèrics, que tindran lloc a
la Unió Muntanyenca Eramprunyà de Gavà, amb
els especialistes Raúl Cano i Ignasi de Yzaguirre, i
on es parlarà d’anàlisi atmosfèrica, repercussions
fisiològiques, mapa de qualitat atmosfèrica i el
model atmosfèric de les cavitats del Garraf. El
programa Espeleocat Tallers 2009 es clourà el 28
de novembre amb un sopar commemoratiu dels
30 anys de la Federació, en què també es lliuraran
els certificats d’assistència a les diferents jornades. Se’n pot trobar més informació a http://
espeleocattallers2009.blogspot.com
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Formació (octubre-novembre)
La tornada al colle coincideix amb la reactivació de l’activitat que compartim al llarg de tot l’any, la muntanya des de tots els vessant. Un
aspecte important és la formació i com no, aquí disposeu de tota la informació de formació a UME, Vegueria o FEEC en programes
específics. Recorda que els socis teniu un descompte de 20€ per curs de formació realitzat fora de l’entitat, demaneu més informació a
secretaria.
•
FORMACIÓ UME: Més informació a UME o al web www.umegava.org
Iniciació a l’escalada
formació continuada els dimecres al rocòdrom.
Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc: Rocòdrom de la Nova Piscina Municipal. Dates: tots els dimecres a les 8.45 del vespre.
2 i 3 d’octubre
II Jornades Boletaires
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. Places
limitades a 12 persones. Inscripcions obertes fins exhaurir les places.
Curs d’iniciació al Tast de Vins (canvi de dates) segona quinzena de novembre
Docència a càrrec de l’enòleg Xavier Bassa. Lloc de l’aula: Museu de Gavà. Dates del curs: sortirà publicat al web de l’entitat. Preu del
curs: 50€, el preu pels socis d’UME 40€. Inscripcions obertes i limitades fins exhaurir les 30 places disponibles.
27 i 28 de novembre
III Jornades Boletaires
Docència a càrrec del soci Alfonso Vilches. Lloc de l’aula: UME. Dates del curs: 27 i 28 de novembre. Preu del curs: encara pendent.
Places limitades a 12 persones. Inscripcions a partir del 15 d’octubre fins exhaurir les places.
•

FORMACIÓ BAIX LLOBREGAT, Més informació al web www.aeebll.org:

Escalada en Roca, nivell II
del 14 al 27 d’octubre
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: C.E. Molins de Rei Dates del curs: 14, 15, 17, 18, 20,
22, 24, 25 i 27 d’octubre. Preu del curs: 140€ federats. Places limitades a 16 persones. Inscripcions obertes.
Progressió en cretes, nivell II
del 15 al 29 d’octubre
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UEC Olesa. Dates del curs: 15, 17, 18, 24, 25 i 29
d’octubre. Preu del curs: 130€. Places limitades a 15 persones. Inscripcions obertes.
Orientació GPS, nivell II
de l 7 al15 de novembre
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UEC del Prat. Dates del curs: 7, 8, 14 i 15 de
novembre. Preu del curs: 95€ federats, 125 no federats (més llicencia FEEC), Places limitades a 20 persones. Inscripcions obertes.
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II i III JORNADES IDENTIFICACIÓ DE BOLETS

CURS D’INICIACIÓ AL TAST DE VINS

Amb l’arribada de la tardor i de les primeres pluges, la febre
dels bolets se’ns puja a tots al cap. Per tal de fer-ho amb
seny, per valorar més la varietat que no pas la quantitat,
UME us ofereix unes noves Jornades d’Identificació de Bolets. Hi haurà dues parts, no dos nivells, una al començament
d’octubre i una altra durant la segona quinzena. La diferència,
doncs estudiar i identificar especies diferents. En tots dos
casos el divendres serà el dia de sessió teòrica i el dissabte
sortida de camp. Les classes seran impartides per l’Alfonso
Vilches Més informació al web de l’entitat.

Us presentem un curs nou a la nostra entitat “Curs de Tast de
Vins” que tindrà lloc durant la segona quinzena de novembre.
La data d’inici la teniu a la última pàgina d’aquest butlletí .Serà
un curs d’iniciació on tindrem les explicacions del somelier
Xavier Bassa, que ens farà despertar tots els nostres sentits
davant els trets diferencials i característics dels vins blancs i
negres que tastarem. El curs tindrà una durada de 3 sessions
d’unes dues hores.
Redacció

Secció

Activitat

Divendres 2

Formació

Dissabte 3

Infantil i Juvenil

Dissabte 3

Excursionisme

Diumenge 4

SEAM

JORNADES
BOLETAIRES
ACTIVITAT AL
LOCAL
MITJA
MUNTANYA
ESCALADA

Diumenge 4

Entitat

Divendres 16

Entitat

Cap de setmana SEAM
17 i 18
Diumenge 18
Entitat
Diumenge 18

Excursionisme

Dissabte 24

Excursionisme

Cap de setmana Infantil i Juvenil
24 i 25
Divendres 30
EGUME
PENDENT DE
DATA

Excursionisme

OCTUBRE

Descripció

II Jornades d’identificació de bolets. Divendres sessió teòrica a les 8,30
vespre i dissabte 3 sortida de camp tot el dia.
Activitat al local a les 17,30. INFANTILS: Què farem? Deixeu volar la
imaginació. JUVENILS: quedem per xerrar i preparar les properes activitats.
Sortida a Sobrepuny. Zona Berguedà. 3 o 4 hores Desnivell 700m.

Escalada clàssica a Montserrat. La zona de Montserrat on està previst fer
l’activitat és Can Jorba, vessant oest del massís.
CAMPANYA UN Per un Calamot NET. És una campanya de neteja del Calamot. Porteu guants o .
CALAMOT NET A les 9,30 matí a la nova Piscina Municipal.
MARXA DEL
Trobada de voluntaris de la Marxa del Garraf. La reunió serà a les 8.30
GARRAF
vespre. Tothom pot col·laborar amb la Marxa, soci i no soci.
ALPINISME
Cresta dels Besiberris. Situada a la comarca de l'Alta Ribagorça, presenta
dificultat PD+, serà per cordades.
GUIES DEL
Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn. Viisita a les 11,00
CASTELL
davant l'Ermita de Bruguers. Es desenvoluparà al Castell.
INICIACIÓ
Sortida d’iniciació a l’excursionisme. L’excursió serà matinal per la zona de
Gavà i Massís del Garraf. Distància: 10 km / Dificultat: baixa.
SENDERISME
GR 107 Camí dels Bons Homes. Etapa: de Bagà a Bellver de Cerdanya.
Distància: 25 km / Temps: 7 hores.
SORTIDA
Celebrem la Castanyada. Passarem tot el cap de setmana fora, a un racó del
CASTANYADA nostre país. Ja us donarem més informació més endavant.
ESPELEOCAT Presentació dels Estudis Espeleo-atmosfèrics dels avencs del Garraf.
TALLERS 2009 Tindrà lloc a les 8 del vespre al Casal Sant Jordi.
EXCURSIÓ
Excursió familar a Montserrat. Del Monestir pujarem caminant a St. Joan.
FAMILIAR
Sortida de tot el dia.
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Via ferrada "La Teresina". Situada al massís de Montserrat.
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G45 i G21 al 100 x 100. Jornada dura, però gratificant. 15 hores intenses per
l’organització i 1300 marxadors pels camins del Garraf.
Activitat al local a les 17,30. Activitat temàtica, t’ho passaràs d’allò més bé.
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NOVEMBRE

Descripció

Sortida de tardor a la Garrotxa. Distància: 15 km / Dificultat: baixa.
Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn. Visita a les 11,00
davant l'Ermita de Bruguers. És gratuït per tothom.
Ascensió a un cim del Massís de la Maladeta. Cim encara per determinar.
Massís de la Maladeta: es troba al Pirineu aragonès.
III Jornades d’identificació de bolets. Divendres sessió teòrica a les 8,30
vespre i dissabte 21 sortida de camp tot el dia.
Escalada esportiva. Es realitzarà a la zona del Castell de Subirats, al Penedès.
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SENDERISME
INICIACIÓ

GR 210 Camí vora Ter. Distància: 17 km / Dificultat: baixa.
Sortida d’iniciació a l’excursionisme. L’excursió serà matinal per la zona de
Gavà i Massís del Garraf. Distància: 10 km / Dificultat: baixa.

Diumenge 29

Infantil i Juvenil

EXCURSIÓ

Excursió de tot el dia. Més endavant us donarem més detalls.

Dimecres 18

Formació

TAST DE VINS

Curs d’iniciació al tast de vins. Seran 3 sessions, de la mà d’un enòleg
professional.l’entitat.

PENDENT DE
DATA

Excursionisme

EXCURSIÓ
FAMILIAR

Excursió familar a Sant Llorenç de Munt. Pujarem a la Mola. Sortida tot el
dia.

Horari Secretaria

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Rambla Lluch, 4.

Dimarts, dimecres i dijous

Dimecres de 20.40 a 23.00 hores

Dimecres i divendres de 19

De 19 a 21 hores

Divendres de 19.00 a 22.30 hores

a 21 hores

Dissabte

de 15.00 a 20.00 hores

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

Lloc: entitat, Rambla Lluch

Lloc: Nova Piscina Municipal

