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Primeres visites guiades al Castell
ons que pertocaven. Començà la visita comentant l'ermita,
vàrem iniciar la pujada al castell, tot comentant el paisatge,

El curs de guies que l’UME efectuà els mesos d'abril i maig d'enguany comença a desenvolupar
els objectius que, en un principi,
es van marcar, és a dir, contribuir a la preservació del castell
que dona nom a l'entitat mitjançant la difusió de la seva importància històrica com a bé cultural d'interès nacional.

les curiositats geològiques i la
flora present en aquest espai
del Garraf que emmarca el
castell. En uns 40 minuts vam
ser dalt el castell. Un cop allà
va començar el cos principal
de la visita guiada; la història
del castell, per a què es va
construir, quines funcions va
tenir, com s'estructurava,
quines activitats s'hi feien...

Després de l'èxit de la visita feta
durant l'Aplec de Sant Miquel
(assistència d'unes 50 persones),
el diumenge 18 d'octubre es va
efectuar la primera de les visites
guiades.

Al castell, la visita durà una
hora i mitja més. Un cop acabada, els que hi van participar van
manifestar que els havia agradat i que els havia interessat
(objectiu de la visita aconseguit).

Poc a poc, s'anava avançant
l'explicació. Bàsicament l'explicació la feia el Josep i la
Bruguers li donava suport en
moments puntuals i es va
encarregar de les parts més
disteses de la visita, contribuint molt a trencar una possible monotonia mitjançant
aquest petits canvis de ritme.

En aquesta visita, fent de guies el
Josep Comes i la Bruguers Comes, hi assistiren una quinzena
de persones. Les explicacions
començaren cap a les 10.05 del
matí i, des d'un primer moment,
ambdós guies van mantenir
l'atenció del públic desenvolupant amb força fluïdesa les expli-

Cal dir que la visita del 15 de
novembre, portada a terme per
Miquel Zurriaga i Mercè Mitjans, també va tenir èxit d’assistència.
Eveli-Albert Villuendas
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Com cada any pel
sorteig de Nadal,
cada soci té 0,20
cèntims
de
participació. Com a
requisits cal tenir
una
antiguitat
mínima de 6 mesos
i estar al corrent
del pagament de
quotes.
Esperem tenir sort
aquest cop !!!
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UME i l’Ajuntament

Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
2170 Magdalena Izquierdo
2171 Miguel A. Muñoz
2172 Eva Agudo
2173 Ruth Agudo
2174 David Ugalde
2175 Albert Gavaldà
2176 Esther Pastor
2177 Claudia Pastor

No és estrany que, de forma periòdica (no tan sovint com voldríem), l’entitat mantingui reunions
amb les nostres institucions, en
aquest cas amb la màxima autoritat municipal. Així, el passat dia 20
vàrem ser rebuts a la Casa de la
Vila pel Sr. alcalde.

castell d’Eramprunyà en la qual
se’ns va oferir tot el suport necessari per a l’èxit del projecte
mitjançant la signatura d’un conveni de collaboració.

La reunió va servir per donar-li a
conèixer el present i futur de
l’entitat i en especial el paper que
té l’UME dins del teixit associatiu
del nostre poble, tant en l’àmbit
esportiu com en el cultural.També
es va parlar de la gran importància
que tenen les entitats com la nostra per aconseguir un Gavà més
humà, participatiu, solidari i més
en els moments actuals que vivim.Es va fer un repàs de les activitats i iniciatives per portem a terme des de l’entitat, especialment
en l’última proposta de guies del

Més que una llista de peticions, la
reunió va anar en el sentit d’exposar què és el que podem aportar a Gavà i quin és el suport que
necessitem de l’Ajuntament. Per
les dues parts es va fer palès que
existeix un clar compromís de
treballar plegats i poder donar
resposta a les iniciatives i projectes que sorgeixin des de la mateixa entitat.

Entre els temes tractats cal destacar la modernització del rocòdrom, i el tema del local social.

Per últim vàrem aprofitar per
explicar la nostra posició sobre el
suport que ha de donar l’Ajunta-

ment a les entitats, i directament en referència a nosaltres.
És clar que com més recursos
es tenen més activitats i programes podem dur a terme; en
aquest sentit, tot el suport és
ben rebut, però al mateix temps
és necessari establir de forma
clara i oberta aquest suport
institucional; per a nosaltres és
molt important que l’entitat no
caigui en una dependència de
l’Ajuntament, l’entitat ha de ser
capaç de tenir autonomia tant
econòmica com institucional, i
més que parlar de dependència,
parlem de collaboració.
Des de la seva fundació fins avui
dia, aquest ha estat uns dels
principis de la nostra relació
amb l’Ajuntament, relació que a
través de tots aquests anys hem
mantingut amb èxit.

2178 Roser Álamo

Felicitació de Nadal

2180 Anabel Crespo
2181 Mónica Navarro
2182 Jesús Espinosa

En un any difícil per a tothom, no hem deixat mai d’estimar i practicar
totes les activitats relacionades amb la natura; per això, des
de la vicepresidència i en nom de tota la junta de l’entitat
us animem a continuar participant i gaudint de totes les
activitats que es realitzaran en el proper any i us desitgem
un Bon Nadal i un Bon Any Nou.

2183 Juan A. Bernal
2184 David Morell
2185 Rosa Agustí
2186 Joel Morell
2187 Gemma Romeral
2188 Erika Duro

Gràcies per la vostra participació i ajut.

2189 Javier Duro

Miquel Comas

2190 Jhonatan Andina

L’UME rep un premi

2191 Antonio Ruzafa
2192 Cristina Castillo
2193 Judit Martínez

El divendres 6 de novembre
(amb els últims preparatius
per a la Marxa del Garraf)
UME era coneixedora d’un
premi econòmic de 1.648€ de
la Secretaria General de l’Esport. Aquest premi es dóna a
partir d’uns indicadors de
qualitat esportiva de l’Esport
Federat Català. És un reconeixement a la feina ben feta i
es valora l’esforç i el treball

2194 David Martínez
2195 Sonia Castillo
2196 Consol Molinos
2197 German Martínez
2198 Laia Lero
2199 Nuria Martín
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de l’Entitat, i suposa un model
innovador d’ajuts als clubs i
entitats catalanes per reconèixer els mèrits i la qualitat de
les tasques que s’hi duen a
terme.
Aquest premi substitueix la
subvenció que es rebia fins
ara. I de fet cap entitat esportiva de cap disciplina no rebrà
subvenció sinó que seguint
uns criteris i paràmetres se

li concedeix una quantitat
econòmica a cada entitat.
L’ajut es basa en 25 paràmetres i cadascun d’aquests té
una puntuació. En el nostre
cas tenim 45 punts, que equivalen a la quantitat atorgada.
Felicitats al grup per aquest
premi.
Redacció
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La nova Creu de la Morella
és emblemàtic pel paisatge
feréstec, particular i únic que hi ha
a Catalunya. Però si per una cosa
és identificable aquest modest cim
era per la Creu que hi havia, punt
de referència en el món
excursionista del nostre país, ja
fos com a objectiu a assolir o com
a punt de pas principal.
Un dels cims més emblemàtics del
Garraf és la Morella i és així per
les vistes a 360 graus, veient el
Pirineu, Barcelona, el camp de
Tarragona, la Serra del Montsià al
delta i fins i tot en dies
d’excepcional visibilitat la Serra de
Tramuntana de Mallorca. També

La Creu de la Morella va ser
collocada per la Unió
Muntanyenca Eramprunyà (UME),
aleshores anomenada Centre
Excursionista Roca (CER), l’any
67. Des d’aleshores ha estat i és
un punt de referència.

Malauradament, la forta ventada
del gener passat la va fer caure i
davant la imposibilitat de
restaurar-la ha estat necessari ferne una de nova.
Donem les gràcies a l’empresa
Garcia Faura pel seu finançament i
tot el seu suport, sense el qual
hagués sigut molt més difícil
arribar a aquesta fita.
Per tornar a posar la creu al cim
de l a Morella s’han planificat actes
pel divendres 18 i diumenge 20 de
desembre, coincidint amb la
col.locació del Pessebre de Nadal.
Redacció

Adhesions en contra del cobrament de rescats
La FEEC inicia una campanya d’adhesions al “Manifest en contra del
cobrament de rescats d’esportistes en el medi natural” i convida al
collectiu excursionista a donar-hi
el seu suport tant a nivell individual com collectiu.
Arran de l’entrada en vigor, el
passat dijous 1 d’octubre, de l’anomenada “taxa per rescat”, promoguda pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,
la FEEC i altres entitats vinculades
a activitats esportives en el medi
natural van presentar i signar l’esmentat manifest el dia 16 d’octu-

Reposició de les rajoles
al castell d’Eramprunyà
El passat dia 22 es varen collocar
les rajoles commemoratives, tant a
la plaça dels Escolans, al camí de
pujada al castell, com al mirador del
Rei, dalt del castell. Les rajoles són
còpies exactes de les que es varen
collocar fa anys i que actes de
vandalisme van fer miques. No
entenem el sentit de la destrucció
ni tampoc com no hi existeix un
mínim servei de vigilància. Esperem
que aquesta vegada sigui l’última
que en calgui la reposició.
Auca

d’octubre a la seu de la Unió de
Federacions Esportives Catalanes
(UFEC) que insta a l’Administració
a retirar aquesta controvertida
mesura.
Per això, la FEEC convida a tots
els excursionistes, federats o no,
membres d’entitats excursionistes
o no, i a les entitats excursionistes
de Catalunya, així com a aquelles
federacions i collectius que realitzen les seves activitats en l'entorn
natural, a adherir-se al manifest a
través del formulari d'adhesions
de la pàgina web de la FEEC.

contra del cobrament dels rescats
ha estat clar des del primer moment, tant quan es va aprovar la
llei l’any 2005, com en l’anunci
d’entrada en vigor previst per a l’1
d’octubre de 2009 que es feia el
passat estiu.

Web de la Federació d’Entitats i
Excursionistes de Catalunya:
http://www.feec.org/

Rosa Agustí

El posicionament de la FEEC en

La CCCR 09

Campions de la CCCR 09

Un cop acabada la Copa Catalana
de Caminades de Resistència de
2009, UME ha acabat en 4a posició amb 1.717 punts, per darrere
de la campiona UECANOIA, CE
Esparreguera i CE Independent de
Catalunya. Aquest 4t lloc no és un
resultat dolent ni molt menys, ja
que és la segona millor puntuació
de la nostra entitat en la CCCR,
per darrere de l’any passat amb
1.761 punts; altres anys, amb
menys puntuació assolíem el tercer lloc.

La Secció de Competició UME es
manté en forma. Un total de cinc
marxadors d’UME han guanyat la
CCCR 09; per ordre de puntuació són: Sergio López, Verònica
Pelaez, Juan Carlos Escuté, Baldiri
Hernández i Meritxell Martí. Especial reconeixement per a na
Meritxell ja que és campiona per
segon any consecutiu i sobretot a
Juan Carlos Escuté, tetracampió
en anys consecutius. El lliurament
de premis tindrà lloc a la ciutat de
Reus el mes de gener.

Redacció

Redacció

Notícies
de la
FEEC
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El divendres 2 d’octubre s’iniciava la II Jornada Formativa d’Identificació de Bolets i l’endemà
dissabte es feia la sortida de
camp.
L’assistència va ser força nom-

brosa. Com l’any passat, la destinació va ser a Peguera i la cerca de
bolets una excusa per passar un
dia a la muntanya amb gent i coneixent mes espècies de bolets.
Val a dir que la jornada va ser
conduïda pels experts de l’Entitat
Alfonso Vilches i M. José Aguilera,
que en tot moment van estar pendents que la recollida de bolets fos
sana i no hi hagués cap ensurt a

a l’hora de menjar-los. El dinar
que es va preparar, on el principal ingredient van ser els rovellons, fredolics, camagrocs, cames de perdiu i altres, va ser de
categoria; vaja, que només va
faltar adjudicar les estrelles Michelin.

Després, les fotografies de rigor
i a esperar la propera sortida
boletaire.
Mercè Mitjans

Aplec de Sant Miquel 2009
Volem ressaltar el gran èxit de participació a l’Aplec, que va superar les previsions més optimistes. Ja de bon
matí, prop de 400 persones hi pujaren a peu o en bicicleta, i més endavant s’hi afegiren d’altres que pujaven a
peu des de Bruguers, o en cotxe, per la banda de Begues. Volem agrair moltes coses, com ara la participació del
Cor de Cambra. Els seus cants, dins la volta millenària de la capella, van ser el complement ideal a la missa
oficiada per mossèn Jaume. També agraïm l’atenció de tanta i tanta gent que va seguir el pregó de la festa,
dedicat als 500 anys de l’ermita de Bruguers, i la lectura dels poemes sobre la imatge. Els jocs de colles, les
visites guiades, enguany fetes per voluntaris formats específicament per a aquesta fi, el vermut i el dinar de
germanor, van significar intensos moments conviscuts entre les antigues parets del castell.
L’èxit d’enguany confirma que l’Aplec és una de les festes més
importants de Gavà, que simbolitza la voluntat de recuperar
tradicions i l’anhel compartit que el castell sigui conservat i
consolidat. Lamentablement, hem pogut constatar que
últimament n’han caigut més trossos, cosa que fa urgent l’inici de
la consolidació. Celebrem, doncs, l’arrelament i continuïtat de
l’Aplec i desitgem que s’impulsi la protecció del castell com a
monument.
Entitats organitzadores de l’Aplec de Sant Miquel 2009

Matí de neteja al Calamot
El passat dia 4 d’octubre es va
fer una actuació de neteja al
Calamot, sota mateix del turó.
L’acció va ser programada per
l’entitat després de la sortida
que, en ocasió de la collocació
de la senyera, es va fer al turó;
tot l’indret presentava un estat
deplorable: ple de deixalles,
botelles i altres....
Es va fer la convocatòria als
socis a través del butlletí, i encara que els voluntaris no van ser
gaires, sí es va treballar de valent, recollint tota mena de
brossa (es van omplir més de 20
EL

GRUP

bosses de deixalles petites i 6 de
grans); a més a mes, també es van
recollir un cotxet de nen petit i
diversos ferros, etc.

una gran degradació, i tot el que
hi puguem, per petit que sigui,
ens ajudarà a conservar-lo.

L’acció va ser completada amb el
servei de neteja de Presec, que es
va posar a la nostra disposició i es
va endur totes les deixalles amb
un camió el mateix dia.

mas

Encara que l’acció ha estat positiva i es va poder complir l’objectiu, seria interessant que en la
propera crida es pogués comptar
amb més collaboració.
El nostre entorn està sotmès a

Visca la terra!
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Menorca en caiac
Tot va començar a principis d’estiu d’aquest any 2009, quan l’Albert i jo fèiem plans per a les vacances. Volíem fer
alguna cosa que recordéssim tota la nostra vida, que tingués relació amb la natura, que impliqués un cert risc, per
a la qual no depenguéssim de ningú, que fos econòmica i volíem conèixer gent. Per aquests motius vam decidir
fer la volta a l’illa de Menorca en caiac.
Problema 1: No en tenim ni idea, de caiacs. La nostra amiga Laia estava fent unes pràctiques al Club Nàutic Mig-Segre de Ponts i li vam demanar que ens fes una classe accelerada
de caiac. Vam pujar un cap de setmana d’agost a Ponts, i en vam aprendre i practicar les maniobres bàsiques al pantà de Rialb i al riu Segre.
Problema 2: Logística.Ens feien falta dos caiacs de mar; després de comparar els preus
dels lloguers a Menorca, vam decidir llogar-los a Ponts; ens vam fer socis del club i ens vam
federar en piragüisme. Un dia abans de marxar cap a Menorca vam haver d’anar a Ponts, carregar els caiacs al cotxe i tornar a baixar cap a BCN.
Pel que fa al menjar, vam decidir portar-lo tot des de sa Península. Molts amics van
collaborar amb la nostra causa i ens van donar tot tipus de menjar, des de bimbo, passant per
arròs, fins a fruita seca. Portàvem poc menjar, però comptàvem que a Menorca n’aconseguiríem d’alguna manera o altra (pescant o pidolant).
Són les 8 del vespre del 3 de setembre i som al port de Barcelona amb els dos caiacs ben carregats, davant de
tots els camions, cotxes, motos i bicis que esperen per embarcar. Carreguem els caiacs i amb alguna que altra
gota de suor els deixem “aparcats” a la bodega del vaixell. Aquesta nit serà l’última que dormirem en un llitet
calentets i sense humitat.
A les 7 del matí, arribem a Maó! Trobem una rampa per poder baixar els caiacs al mar. Ens colloquem, ens ho
preparem tot, agafem ben fort les pales i a remar. 9 dies més tard surt des del mateix punt el vaixell de tornada.
Portem una guia (escrita per en Sergi Lara) on es programa la volta en 8 etapes, però no considera la possibilitat
de mal temps, per tant, no ens podem adormir. Les prediccions diuen que a partir de la tarda entra tramuntana i
que es mantindrà uns dies amb moments de força 5 en l’escala de Beaufort. Decidim començar la volta per la
costa sud; ens proposem passar es Pas de s’Aire abans de buscar un lloc on dormir, i d’aquesta manera quedarem
protegits del vent que bufa de component nord.
Menorca queda separada en dues meitats ben diferenciades: la costa sud, de roca calcària, amb aigües generalment més calmades, petites cales de sorra blanca amb boscos de pi fins a tocar l’aigua i força més gent. En canvi,
la costa nord està formada per roques més antigues, exposada a la tramuntana i amb platges verges.
Aquesta diferenciació va fer que el nostre viatge també es dividís en dues meitats. La primera ens va
servir per poder habituar-nos als caiacs i al mar. Per la costa sud vam trobar bona mar, i ens passàvem
tantes hores remant que vulguis o no (“el roce hace el cariño”), la relació amb els caiacs va anar a més i
vam acabar batejant-los com a “El Medusa” i “El Rayo Amarillo”.
A la segona meitat de la travessa, vam trobar unes onades considerables. Quan vam creuar Punta Nati, l’extrem
nord-oest de Menorca, la mar va canviar de sobte, tal com molt bé diu el nostre amic Sergi Lara, “El gir de la
Punta Nati significa un punt d’inflexió on conflueixen de manera molt significativa els vents de component nord,
oest i sud. Possiblement es tracta del punt més compromès per a la navegació de tota l’illa de Menorca.” Les
onades eren tan grans que en ocasions el caiac de l’Albert, que anava davant meu, el perdia de vista. Teníem previst avançar fins a cala Morell, però ens vam veure obligats a fer una parada d’emergència a Calaspous; aquella nit
vam haver de dormir a sobre d’una llosa de formigó que antigament s’utilitzava d’embarcador. L’endemà,
estàvem a punt de començar a remar quan va entrar una barqueta a refugiar-se de les onades. Li vam
preguntar per l’estat del mar i després de riure ens va dir: “De valientes, las tumbas estan llenas”. Vam
decidir no fer gaire cas de les recomanacions d’aquell personatge i ens vam posar a remar.
Vam aconseguir sobreviure sense haver de comprar cap tipus de queviures; tot i així vam aconseguir subministrament per part de força gent. A cala Morell, uns francesos que anaven amb catamarà ens van donar un tall de tonyina que havien pescat feia un parell de dies. A Biniparratx, ens vam trobar amb un Cau de Ciutadella que ens va
donar un parell de garrafes d’aigua dolça, i allà mateix vam rescatar una síndria que nedava per les aigües de la
cala, i a Maó vam poder menjar pa del dia. Però d’on vam treure més menjar va ser de la mar: vam pescar força i
vam poder menjar peix durant tres dies.

Coneixíem la història que deia que els navegants que aconseguien creuar el cap d’Hornos, a l’extrem sud d’Amèrica del Sud, es feien una arracada. Nosaltres no havíem creuat el cap d’Hornos, però havíem fet la volta a Menorca en caiac, i per això abans d’agafar el vaixell de tornada vam emular els antics navegants.
Pep Cabré
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15a Marxa del Garraf:
La 15ª Marxa del Garraf ha estat una de les més dures, possiblement per darrere de l’edició del 2000,
però amb un gran èxit de participació, en les dues
modalitats, la G-21 i la G-45. Una setmana abans, les
places estaven exhaurides i malgrat tot encara es
rebien demandes a l’UME per fer inscripcions, tant
per a una com per a l’altra marxa.
L’organització, que hi treballava ja feia mesos, ha
intensificat la seva feina les últimes setmanes per
tenir-ho tot a punt i francament la jornada ha estat
un èxit en aquest sentit.
No obstant el vent s’ha presentat com qualsevol
marxador i en les parts més exposades bufava amb
tanta intensitat que va fer caure a terra algun dels participants, Així, doncs és de remarcar l’esforç afegit que han fet
els marxadors i en alguns casos fins i tot esforç extraordinari. No menys esforç han fet les persones dels controls:
mans i mànigues per poder escalfar els líquids o per posar una carpa fins que finalment han hagut de desistir.

Aquesta Marxa, com sabeu, està inclosa dins la Copa Catalana de Caminades de Resistència, en què es premia l’esforç
d’arribar, i tenen el mateix reconeixement el primer i l’últim. A nivell de Catalunya, després de 20 proves de resistència, el lloc d’UME a la classificació general de la Copa ha estat el cinquè.

3r premi: Centre Excursionista Esparreguera
2n premi: Club Excursionista Independent de Catalunya
1r premi: Club Excursionista Anoia.

L’UME i l’Ajuntament de Gavà atorguen un seguit de trofeus collectius i individuals. La Copa per a Entitat, on es premiava l’entitat amb més participants a finalitzar-la ha estat per a UME, per segon any consecutiu.
A la classificació general, a la G-21, l’home més gran ha estat Melchor Roset, de 70 anys, i la dona més gran, Amelia
Cuezva, de 60 anys (de l’Hospitalet). El noi més jove ha
estat Guillem Sánchez, de 9
anys (Barcelona) i la noia més
jove Noelia Sánchez, de 9
anys també (Castelldefels).
A la G-45 l’home més gran ha
estat Josep Maria Mayals, de
74 anys (Molins de Rei), i la
dona més gran Montse Marcer, de 57 anys. El noi més
jove ha estat Edgar Trujillo,
de 12 anys (Gavà) i la noia
més jove Erena Sancho, de 13
anys (Gavà).
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tot un èxit de participació
Entre els participants de Gavà a la
G-21, el gavanenc més jove que ha
participat ha estat Marc Solina
Arnau, amb 12 anys, i el més gran
Francesc Jové Berga, de 68 anys. A
la G-45 el gavanenc més jove que
ha participat ha estat Edgar Truillo
Ivars, amb 12 anys, i el més gran
Jordi Sanfeliu Parés, amb 56 anys.

A la G-21, els primers gavanencs
d’arribar han estat Jordi Mojino
Martínez (categoria home) i Bàrbara Anento Moreno (categoria dona). I Albert Sánchez Maraña
(categoria home) i Teresa Trias
Font (categoria dona) a la G-45.
Com a curiositat, cal comentar que la G-21, on hi havia 400 participants, no l’han acabat per causes
diverses un 3%, i
la G-45, on eren uns 900 participants, un 9% no l’han pogut acabar.

Els participants comenten que és sorprenent i meravellós el recorregut i és increïble constatar que és tan a
prop de Barcelona i que el trajecte s’ha fet sense passar per cap poble.
Curiosament, enguany la G-21 l’ha fet molta gent corrent. De fet, hi ha dos perfils de participants: els qui fan les
marxes corrent, per fer-ho en un temps mínim (sobretot la Marxa G-45), i els altres, que van fent camí i gaudint
del paisatge (en les dues marxes) encara que són una minoria.

D’ençà que va acabar la Marxa s’han rebut nombrosos correus electrònics amb opinions i suggeriments i entre
tota la gran majoria es posa l’accent en la bona organització i la feina dels membres de tots els controls, i es
valora molt positivament que en arribar als controls, el personal de l’organització t’acollís amb cura, estima i
amb un somriure a la cara. El menjar
també és un dels punts forts de la
marxa, sense cap queixa per part dels
participants. Entre tots els comentaris que han arribat també es troben
suggeriments molt interessants per
estudiar de cara a la propera edició, i
també ens ha arribat alguna queixa.
En tot cas, els comentaris que ens
heu fet i que ens podeu fer, mitjançant un correu electrònic a l’Entitat,
són el primer pas per millorar aquells
aspectes que n’han quedat més coixos i consolidar-ne els trets més
positius.
Mercè Mitjans i Néstor Gómez.
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Entrevista a….Néstor Gómez
“Els voluntaris de la Marxa del Garraf són l’ànima de la prova”
La seva vinculació amb UME li ve per part de pare. Per ell va conèixer l’entitat a principis dels 90 i en va entrar a formar part, com tants d’altres, a
través de les seccions d’Escalada i Senders. Geògraf especialitzat en clima,
és l’encarregat de pronosticar el temps que ha de fer en diferents mitjans
de comunicació. Té una gran afició: gaudir de la família, que no és poc. Amb
ells comparteix la passió per la muntanya, que l’ha dut a ser vocal de Marxes i Senders de l’entitat, vicepresident del Comitè Català de Senders i,
actualment, president d’UME. Ja fa 3 anys del relleu, que no hauria pogut
acceptar si no comptés amb un equip de persones compromeses amb l’entitat. D’illusió no li’n falta... de temps, moltes vegades, sí. Com a president
d’UME, és el màxim responsable d’una de les nostres activitats estrella: la
Marxa del Garraf. És el soci número 1.039.

La Marxa del Garraf ha arribat a la seva 15a edició. Com ha anat la prova enguany?
La valoració és del tot positiva, malgrat el fort vent que va bufar, amb ratxes superiors als 60 km/h i temperatures que no van pujar dels 8ºC. El més important és que els marxadors han quedat contents. Així ens ho van
transmetre durant els diferents punts de control i en acabar la prova.
I un cop més, èxit de participació...
Una setmana abans ja havíem exhaurit les inscripcions a l’entitat. I ja abans, les places reservades per inscriures’hi via internet també s’havien tancat. En total, 1.300 persones entre les dues marxes. Lamentem que molta
gent n’hagi quedat fora però és que ja resulta molt complicat poder acollir més participants.
L’èxit de la Marxa es deu en part als voluntaris i voluntàries que la fan possible. Com han respost
enguany?
La Marxa del Garraf es comença a preparar al mes de març entre 4 o 5 persones. A mida que avancen els mesos
s’hi va incorporant més i més gent fins arribar als 50 voluntaris les setmanes prèvies i als més de 100 el mateix
dia de la Marxa. Sense aquest esforç seria impossible organitzar-la. Cal molta gent als controls, organitzant l’avituallament... Ells són l’ànima de la Marxa
I per segon any consecutiu s’han mantingut les dues proves, la de 45 km i la de 21 km. Quina valoració en fas?
Això respon a una petició dels mateixos participants. Hi havia molta gent que volia fer la Marxa però no podia
afrontar els 45 km. Com que el recorregut ho permetia, l’any passat vam optar per crear aquest segon itinerari
de 21 km. Va anar molt bé i per això enguany l’hem millorat. La valoració és del tot positiva.
Una marxa que continua arribant fins al mar...
Ja s’ha convertit en un clàssic. Vam optar per deixar l’antic recorregut per can Grau, la Mola i Begues perquè
començava a haver-hi massa quilòmetres d’asfalt, i ens vam plantejar baixar fins a la línia de costa. El recorregut
ha estat molt ben acollit perquè arribar al poble del Garraf tot just quan es fa de dia és una imatge molt atractiva.
Ja teniu la mirada posada en la 20a Marxa del Garraf?
Segur que aquell serà un any especial i bé es mereixerà incloure novetats i fer-la especial. Però de moment en
portem 15 i hem de continuar treballant en el model actual. Buscant punts de qualitat i valors afegits, però sense
pressa. Ara és moment de valorar l’edició d’enguany i començar a pensar, a poc a poc, en la Marxa del 2010.
David Achell
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Senderisme
Aquesta tardor hem fet sortides molt maques, amb paisatges que ens han fet disfrutar i gaudir de la muntanya.
La primera fou el circuit de la Nou de Berguedà al Sobrepuny, guiats pel Santi. Una forta pujada ens va portar al
Sobrepuny Inferior, des d’on es veuen unes vistes molt
boniques del Pedraforca, per després anar al Sobrepuny
Superior, amb tornada cap a la Nou.
Com sempre us recordo, la tardor vol dir temps d’anar a
la Garrotxa per disfrutar dels colors dels seus boscos.
Aquest cop vàrem fer la ruta des de Sadernes cap a Sant
Aniol, per després, fer una forta pujada cap a Talaixà i baixada a Sadernes. Una sortida força dura, trigàrem set hores a fer-la, però que ens mostrà tota la diversitat dels
boscos de la Garrotxa: fagedes, castanyers (alguna castanya vàrem recollir, incloses les punxes), carrasques… i
alguna vaca despistada que no ens deixava passar. Cada vall tenia els seus colors propis com si un pintor hagués
decidit aquí poso un groc, allí un verd, després un marró; de veritat que els colors de la vegetació encisaven.
A més a més, continuem amb la ruta dels Bons Homes i, aquest cop, tocava l’etapa de Bagà a Bellver de la Cerdanya, és a dir, creuant el Cadí-Moixeró. El bon temps després d’uns dies dubtosos ens va acompanyar durant
tot el dia, la qual cosa ens va permetre gaudir encara més de la travessa, plena de prats, falgueres, molses, rouredes, pi roig, pi negre…
El moment més impactant fou l’arribada al Coll de Pendís, en veure davant nostre el Pirineu emblanquinat, de
postal, i la plana de la Cerdanya (la plana més gran d’Europa situada per sobre dels 1.000 metres d’alçada) l’origen de la qual fou l’esfondrament del terreny i, amb el temps, el dipòsit de sediments provinents de les serralades properes, travessats pels actuals cursos fluvials, com el riu Segre, que ho fa d’est a oest.
Per últim, vàrem fer la primera sortida d’iniciació i va ser un èxit, ens ho vàrem passar molt bé. La sortida fou
molt entretinguda i didàctica, gràcies al Josep Gusta amb les seves explicacions de com anar a la muntanya. Veièrem les fonts del voltant de Gavà i, en especial, els vàrem ensenyar la font del Mas Vilar i la història de la seva
recuperació, amb el paper que va tenir la gent del nostre grup.
Bé doncs, no vull acomiadar-me sense que tingueu un record per aquells excursionistes que ens han deixat fent
allò que tant ens agrada, muntanyisme, i recordar que la muntanya és per gaudir-ne i, sobretot, cal anar-hi amb
compte i tenir-li respecte.
BON NADAL i moltes sortides per al NOU ANY.
Víctor Espinós

Castanyada 2009
Aquest any la Castanyada ha estat
diferent, hi ha hagut una conspiració
internacional. Tots els albergs, cases
de colònies i altres llocs on podíem
anar de castanyada estaven ocupats.
Els monitors no podíem permetre
aquesta injustícia, i tampoc podíem
permetre que els infants de l’UME
es quedessin sense la castanyada de
l’UME. Així que finalment vam decidir anar a un lloc molt poc habitual
per les castanyades de l’UME. A
Coma-ruga.

tant a la platja com en un bosquet
que hi havia al costat de l'alberg.

La castanyada a la platja al final va
resultar un èxit, vam jugar molt,

Les

Vam sortir de Gavà a una hora
raonable, amb el tren, direcció a
Sant Vicenç de Calders, sense haver de fer transbords. Un cop a
l'estació de Sant Vicenç de Calders
senzillament havíem de caminar 10
minutets pel passeig marítim fins
arribar a l'alberg. En arribar-hi,
demanem les claus de les habitacions, ens installem. I. . . . A JUGAR !
sorprenents

temperatures

S u a u s
d’aquell
cap
de
setmana
van beneficiar-nos, i no vam necessitar abrigar-nos gaire.
En resum, encara que no haguem
anat a la muntanya, ens ho vam
passar molt i molt bé. Sens dubte,
el lloc no és important, el més important és que tots vulguem divertir-nos i gaudir d'una festa ben nostra, i de la companyia i amistat de
tots plegats.
Jordi Corbalan Font
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Frank Fernández aconsegueix
el “Trou de Fer”
En Frank Fernández, membre de la Unió Muntanyenca Eramprunyà, assoleix amb èxit el
Trou del Fer, un dels barrancs més difícils del món i que representa el descens més gran al
qual un barranquista es pot enfrontar, equiparable als cims de més de 8.000 metres a l’Himàlaia. L’expedició era formada per un total de quatre membres.
El Trou de Fer, situada a Illa Reunió, compta amb un dels barrancs més prestigiosos del
món, on cometre una errada significa seriosos problemes per sobreviure. En el seu interior
hi ha 3 salts superiors als 150 metres i un salt final de 270 metres. El que realment el fa
perillós és que un cop fets els ràpels hi ha un passadís de 3 quilòmetres sense cap possibilitat d’escapada, i on en cas de crescuda del riu el rescat és impossible; això fa que el descens
sigui molt tècnic. Per superar aquesta dificultat calen 3 dies, però els expedicionaris en van
necessitar dos.
21 dies d’expedició, de l’11 al 30 de setembre, per fer realitat i aconseguir la fita en el millor
paradís mundial del descens de gorgs i barrancs, Illa Reunió. En el proper butlletí tindreu una
àmplia crònica d’aquesta expedició.

Jornada d’espeleocat a Gavà
El divendres 30 d’octubre es va
celebrar, a la sala Sant Jordi
(Gavà) el 6è taller de l’Espeleocat.
Amb motiu dels estudis espeleoatmosfèrics es van presentar els
treballs del Dr. de Izaguirre, sobre els efectes fisiològics deguts a
les atmosferes suboxigenades i els
treballs de l’UME, sobre el model
espeleoatmosfèric a l’avenc del
Llamp. Tot i que aquests estudis
ja es van exposar a les II Jornades
Espeleològiques del Garraf a demanda de la Federació Catalana
d’Espeleologia, es va organitzar el
taller, on es van posar al dia nous
resultats i conclusions:

d’estudi en l’atmosfera cavernària
per als estudis en escenaris indoor.

tenir en compte a l’hora de futurs
plantejaments.

-Exposició de l’UME: Resultats finals
de la campanya de monitoreig (juliol
2008-juliol 2009) dels paràmetres
atmosfèrics a l’avenc del Llamp. Es
remarquen els resultats inèdits sobre
el procés d’injecció de CO2 a la
caverna:

Per últim, cal agrair als assistents la
seva atenció, especialment als cronistes de la xarxa, Sr. Victoria i Sr.
Trujillo.

-Exposició del Dr. de Izaguirre:
Aplicació de la metodologia d’es-

Una vegada més, l’assistència va ser
molt minsa, cosa que s’haurà de

Raúl Cano

-Com les marees baromètriques
diàriament condicionen la qualitat de
l’aire.
-Com el CO2 entra en els espais
grans, sempre primer per les zones
basals, menyspreant així qualsevol
procés de sedimentació gasosa.

Comencen les obres al castell d’Eramprunyà
Aquests dies han començat les obres al castell. S’ha desbrossat i s’està delimitant la zona per
a la construcció d’una tanca perimetral que envoltarà tot el recinte, incloent-hi la part del
raval. En el proper butlletí us informarem.
auca
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Formació (desembre-gener)
Arribem al final d’any i estem treballant en la programació dels cursos de cara a tot el 2010, tant a
l’entitat com en l’àmbit de la vegueria. Ja us podem avançar que la formació tornarà a ser un pilar
fonamental; es farà difusió i s’ajudarà amb descomptes en els cursos, tallers, jornades i cursets tant
tècnics de muntanya com de coneixement d’altres matèries. Al web de l’entitat hi haurà tota la
informació i actualitzada a mesura que vagin sortint a la llum. No te’n quedis fora, la formació és la
teva seguretat i també la meva. Recordeu que els socis teniu un descompte de 20 € per curs de formació
realitzat fora de l’entitat; demaneu les bases de la subvenció 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.
Curs d’iniciació al tast de vins
dies 9, 10 i 11 de desembre
Docència a càrrec de l’enòleg Xavier Bassa. Lloc de l’aula: Museu de Gavà. Dates del curs: 9, 10, i 11
de desembre. Preu del curs: 50 € (preu per als socis d’UME: 40 €). Inscripcions obertes i limitades fins
a exhaurir les 30 places disponibles.

Nova temporada de neu-raquetes d’esquí
La temporada de neu ha començat
molt fluixa, amb manca de neu i de
fred. A UME estem preparats per quan
arribi. El proper dia 11 de desembre
obrim la temporada amb la projecció
de l’audiovisual de Raquetes de neu
2009 i amb la presentació del V Circuit
de Raquetes de Neu 2010, on veureu
el calendari de sortides de tota la tem-

temporada, acte que portaran a terme Juan
Pérez i Antonio Almellones. A més, ja us
anunciem per tal que ja us reserveu els dies,
les sortides que farem a la neu. El dissabte 30
de gener farem esquí alpí, a Font-Romeu.
L’anada i tornada serà amb autocar amb preu
reduït per a socis. L’esquí de fons es realitzarà el dia 28 de febrer, a l’estació de Lles. Per
a totes les sortides cal inscripció prèvia.

Llicències federatives
El canvi d’any ens obliga a estar a l’aguait
per fer la llicència federativa de muntanya,
d’espeleologia o de càmping. A data de
finals de novembre no ens n’ha arribat
cap informació, ni cobertures, ni preus ni
novetats. En tot cas, tan aviat com tinguem la informació us la farem saber pel
nostre web i amb rètols a l’entitat. Què
cal fer per treure’s la llicència federativa?
En primer lloc, ens hem de preguntar
quina pràctica esportiva és la que farem
en el 90% de les vegades, en quin àmbit

geogràfic el practicarem i quina són les condicions sanitàries adequades. Sempre s’està a
temps de fer-ne una ampliació. Lògicament,
cal ser soci de l’entitat, amb una antiguitat de
més de 6 mesos.
En el cas de les llicències de la FEEC, són
molt més que una targeta asseguradora; representen un munt de beneficis en conceptes
de serveis i descomptes amb tot el dret de
gaudir-ne; possibilitat de participar a les competicions oficials de la FEEC (caminades de
resistència, curses de muntanya, escalada

esportiva, esquí de muntanya, rallis
d’alta muntanya, raquetes de neu) i altres competicions amb convenis amb
altres federacions; rebre la revista Vèrtex
cada dos mesos. També dóna accés a
formació de qualitat: cursos de promoció de diferents especialitats, amb preus
subvencionats. És clar que, dels serveis
sanitaris, com menys ús en
fem millor, ja que suposarà
que no hem patit cap accident.
Redacció

Secció

Activitat

Descripció

DESEMBRE

Dies 9, 10 i 11

Formació

TAST DE VINS Curs d’iniciació al tast de vins. Es realitzarà en 3 sessions, de la mà de l'enòleg Jordi
Bassa als baixos de la Torre Lluch. Preu reduït per socis.
AUDIOVISUAL I Projecció 2009 i presentació del V Cirtuit de Raquetes de Neu. Tindrà lloc a la
PRESENTACIÓ seu de l'entitat a 2/4 de 9 del vespre. A càrrec de Juán P. i Antonio A.

Divendres 11

Neu

Dissabte 12

SEAM

ESCALADA

Escalada Clàssica a Montserrat. Es realitzarà a la zona de les Agulles.

Dissabte 12

Excursionisme

Sortida a Montserrat. Itinerari tranquil d'uns 10 quilòmetres i de dificultat baixa.

Diumenge 13

Infantil i Juvenil

MITJA
MUNTANYA
FESTA MAJOR

Diumenge 13

SEAM

ESCALADA

Comiat de l'any 2009. Farem escalada esportiva a la zona de Can Roca i Barbacoes

Diumenge 13

Entitat

GUIES DEL
CASTELL

Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn. La visita començarà a les
10 hores davant l'Ermita de Bruguers i ens guiarà per tot el recinte del Castell.

Divendres 18

Entitat

CREU DE LA
MORELLA I
NADAL

Presentació de la Creu de la Morella a Gavà. Acte a la plaça Josep Terradellas a
les 8 del vespre. Exposició de la nova Creu de la Morella, Fotografies i altres actes.,
també dinarem la benvinguda del Nadal.

Dissabte 19

Infantil

NADAL Caga
Tió

El Caga Tió arriba a UME. A les 17 hores a l'entitat tot estarà preparat per fer
cagar el Tió. Què hi haurà?

Diumenge 20

SEAM

VIA FERRADA

"Joc de l'Oca" a Montserrat. Farem la canal equipada del "Joc de l'Oca" i es farà
la baixada pel la canal "Tres en Ratlla".

Diumenge 20

Entitat

CREU DE LA
MORELLA I
NADAL

Collocació de la Creu i del Pessebre a la Morella. Trobada de totes les seccions
dalt del cim, petita festa a Campgràs i dinar de germanor.

Dimecres 23

Entitat

DARRER DIA
OBERT

Tanquem per Nadal. Aquesta serà la darrera jornada en què secretraia romandrà
oberta aquest any.

Secció

Activitat

Divendres 8

Entitat

OBRIM LES
PORTES

Tornem a ser oberts. Divendres 8 obrirem amb total normalitat post-fetes.

Diumenge 10

SEAM

VIA FERRADA

Via ferrada "Baumes Corcades". Situada a Centelles, Serralada Prelitoral.

Diumenge 10

Entitat

GUIES DEL
CASTELL

Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn. La visita començarà a
les 10 hores davant l'Ermita de Bruguers i ens guiarà per tot el recinte del Castell.

Dilluns, 18

Entitat

XERRADA
CASTELL

L'arxiu de la baronia i la importància per a la història medieval. A càrrec
d'en Josep Campmany a les 8 del vespre a UME.

Cap de setmana SEAM
23 i 24

ASCENSIÓ

Ascensió al Carlit 2.921m. Cim situat a l'Alta Cerdanya. Es podrà realitzar amb
raquetes o esquís de muntanya.

Dissabte 23

Infantil i Juvenil

ACTIVITAT AL Activitat al local a les 5. Prepararem el berenar per a tots, els pares podran venir
LOCAL
a les 7 de la tarda.

Dissabte 23

Excursionisme

SENDERISME

GR 210 Camí vora Ter. Etapa: 3 Distància: 18 km / Dificultat: baixa.

Diumenge 24

Excursionisme

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.

Dissabte 30

Entitat

ESQUÍ ALPÍ

Excursió a la Neu. Farem esquí alpí o qui prefereixi raquetes de neu a Fontromeu,
Alta Cerdanya. Anada i tornada amb autocar.

Horari Secretaria

Cercavila de la Festa Major d'Hivern. La Cuca Mallola tornarà a ballar pels carrers de
Gavà, no hi faltis. A les 10 a UME.

Descripció

GENER

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dimecres i divendres de 19

Dimarts, dimecres i dijous

Dimecres de 20.00 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

de 15.00 a 20.00 hores

Diumenge de 09.00 a 14 .00hores
Correo: info@umegava.org

Lloc: entitat, Rambla Lluch

Lloc: Nova Piscina Municipal

