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La Creu de la Morella

Federació d’Entitats
Excursionistas de
Catalunya
Federació Catalana
d’Espeleologia
Federació de Camping
i Caravaning

SECCIONS:

El 20 de setembre del 2009
en un acte emotiu i entranyable es tornava collocar la
creu de la Morella, al cim que
porta el mateix nom. Membres de l’entitat d’UME van
ser els portadors de la creu
tal i com va passar fa més de
40 anys, concretament el
1967, quan es va posar per
primer cop.

Competició UME

Des d’aleshores ha estat un
element simbòlic al Garraf i
un punt de referència important en el món de l’excursionisme, ja que el cim de la
Morella és el més alt del Parc
Natural del Garraf.

Escalada i Alta
muntanya

Cal destacar les vistes que es
poden gaudir en dies clars: des

Infantil i Juvenil
Espeleologia

Barrancs, Expedició a
l’Illa Reunió, Trou de
Fer
Pàgines 6-9

Arxiu i documentació
Barrancs
Bicicleta de Muntanya
Càmping

Excursionsime
Arxiu Històric i
Fotografia
Infantil
i Juvenil
Natura
Càmping
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del Pirineu, fins al Montsià. I a
més a més també es pot divisar

la serra
(Mallorca).

de

Tramuntana
Mercè Mitjans

Més informació de la
Creu de la Morella

Entrevista a ...
Frank Fernández

Pàgines 10 i 11

Pàgina 14
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SERVEIS:
Biblioteca
Formació
Biblioteca
Cartoteca
Cartoteca
Lloguer de Material
Assegurances
Assegurances
Lloguer de material
Boulder
Boulder
Rocòdrom
Rocòdrom
Escola de Muntanya
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Un 2010 clau per a l’entitat

Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
2200 Junior F. Martínez
2201 Javier Pérez
2202 Miriam Amoros
2203 Martí Villar

L'arribada del nou any sempre
va acompanyada de nous propòsits, nous projectes, i el
desig de millorar en aquelles
mancances que hem tingut en
els darrers mesos. A la nostra
entitat també. Considero que
el 2010 pot ser molt important en molts aspectes; cal
plantejar-se el futur, cap on
ens hem de dirigir, què volem
de les persones, de nosaltres
mateixos i de la mateixa enti-

tat. Cal consolidar els guies del
castell d'Eramprunyà, les Jornades d'Estudis Espelològics
del Garraf, els aspectes de
formació i fer saber a tothom,
em refereixo a tot Gavà, el
que fem. Impulsarem les seccions; la Secció d'Excursionisme,
a través de les sortides d'iniciació; molt especialment la
Secció de Barrancs, amb el
qual farem un esforç especial
de promoció que s'inicia amb

aquest butlletí. I com cada
any, tenim nous projectes de
futur, entre els quals destaca
la creació de una nova pàgina
web, i d'altres que ja desvetllarem més endavant. Esperem que sigues partícip dels
projectes que més t'engresquin. Amb les teves energies
ben segur que podrem arribar ben lluny.
Redacció

2204 Juan Pablo Avella

La barrera dels 600

2205 Antoni Ceravalls
2206 Armin Opardija
2207 Eduard Castrillo
2208 Francisco Yamuza
2209 Aina Ruzafa
2210 Manuel Peloche
2211 Ma del Carmen Romera
2212 Sandra Martí
2213 Albert Molina
2214 Vicente Martínez
2215 Víctor Dario Jiménez
2216 Fco. Jose Romero
2217 Paris Pérez

Des de feia uns anys, ens obsessionava la idea d’assolir la xifra
dels 600 socis, i ves per on, en
un any tan difícil com el passat
2009 no només hi hem arribat,
sinó que hem superat amb escreix aquesta xifra i hem assolit
els 630 socis.
Per aquesta tasca tan difícil en
aquests temps, hem de donar
les gràcies a tots aquells socis
que, d’una manera altruista i
amb la illusió de compartir

2218 Héctor Pérez

experiències, coneixements i
amistat, entre altres valors,
dediquen bona part del seu
temps a fer de l’excursionisme, en general, l’activitat de
lleure de tots aquests socis.
També hem d’agrair la tasca
que des de la Junta s’ha fet, es
fa i es farà en el futur per continuar creixent .

nosaltres dependrà que cada dia
hi hagi més persones interessades per la muntanya i tot el que
comporta. Si aconseguim això,
el nostre nombre anirà augmentant sense adonar-nos-en i, el
més important, s’haurà aconseguit que la majoria estimi i respecti la natura.
FELICITATS PER LA FEINA
BEN FETA I CAP ALS 1.000...

Avui en dia no només ens ha
d’obsessionar la xifra, sinó
també els resultats, perquè de

Miquel Comas

Assemblea de SEAM

2219 Jose Luis Mielgo
2220 Eduard Luque

2222 Mónica Olmedo

El proper dia 9 de març serà l'Assamblea de membres de S.E.A.M., tindrà lloc al nostre local social de la
Rambla Lluch numero 4 1r pis, de Gavà, a les 19,30 hores en primera convocatória i en segona a les 20,00
hores.

2223 Víctor López

L'odre del dia serà el següent:

2224 Carla López

1. Informe sobre les activitats de la secció a l'any 2009.

2225 Marta Lluís

2. Presentació del pressupost de l'any 2010.

2226 Adrià Colom

3. Informe sobre l'adquisició de nou material (encarregat del material).

2227 Diego Blanco

4. Suggeriments per part dels membres de S.E.A.M. de les mancances de material de lloguer.

2228 Jessica Jurado

5. Precs i suggeriments.

2221 Jose Luis López

Us esperem, la veu de tots es necessària, no falteu.

2229 Adolfo Hidalgo

Mari Jiménez (Vocal Secció S.E.A.M.)

2230 Víctor Esparza

UME AJUDA A HAITÍ
La nostra entitat dóna suport a les tasques de rescat i d’ajut a la població d’Haití després dels sisme de
mitjans de gener. UME ha donat 200€ a l’ONG Intermon Oxfam, per tal que pugui desenvolupar els projectes d’assistència a les persones que ho han perdut tot. Ara més que mai hem de collaborar per ara i pel
futur.
Redacció
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Digues la teva ...
UN MUNTANYENC EMPRENYAT

Per què sempre és el nostre
collectiu el que ha de patir persecucions? Per què sempre som els responsables de tots els mals que afecten la muntanya? Per què ens retallen
contínuament les llibertats? Jo no
entenc de política, però sí que m’afecten determinades decisions polítiques; ens prohibeixen escalar en
determinats sectors ja que alterem la
flora i la fauna del parc natural que
sigui; ara bé milers de persones passejant per Montserrat o pujant en un
tot terreny als estanys de Sant Maurici, aquests no alteren; un escalador
pujant a una agulla, aquest sí que és
un perill pel voltor en perill d’extinció.
Ara continua la persecució: ens volen
cobrar els rescats a la muntanya.
Evidentment, el nostre collectiu és
ple d’imprudents: a qui se li acudeix
pujar a un cim en ple hivern? Per què
la gent fa esquí de muntanya i no
paga el forfet corresponent a les
pistes d’esquí tan ben planificades i

que no degraden gens l’entorn? Ah!
Hi haurà un comitè “d’experts” que
valorarà l’actitud de cada alpinista,
esquiador... quan hi hagi un accident;
i jo em pregunto: amb quin criteri?
Parlen d’imprudència, temeritat,
negligència... Serà imprudent un
escalador de gel? Serà temerari un
alpinista que intenta fer la cara nord
d’un cim? Serà negligent un aficionat
al descens de barrancs?

condueix ebri? No és més negligent
el boletaire que s’endinsa en un bosc
que no coneix? Però, no passa res,
no patiu conductors ni boletaires, si
han d’intervenir els bombers de la
Generalitat en aquests casos li passaran la factura a l’assegurança o simplement no cobraran (més de 40
rescats a boletaires des de la introducció de la norma, cap cobrament),
possiblement sou millors ciutadans
que els muntanyencs.

Parlen de l’equip adient; portarà
l’equip adient un corredor de muntanya que puja al Puigmal amb bambes i pantaló curt? Portarà l’equip
adequat un esquiador de muntanya
que fa una travessa en solitari i es
deixa l’ARVA perquè no el podrà fer
servir? Serà imprudent? Parlen de
motius objectivament justificats. Pot
ser que algun excursionista accidentat no truqui al 112 per por que li
cobrin el rescat i posi en perill la
seva vida? Això ja ha començat a
passar.

No paguem tots els mateixos impostos? No som tots iguals? No sé on he
llegit que els espanyols són iguals
davant la llei. Sabem que els grups de
rescat de la Guàrdia Civil no cobren
els rescats, però no passa res, la gent
de muntanya continuarem anant al
Pirineu català, no patiu polítics no hi
haurà migracions massives d’alpinistes al Pirineu aragonès, i si per mala
sort tenim un accident, quin remei,
com sempre, com a bons catalans,
pagarem.

Ja està bé de discriminacions: no és
més negligent un conductor que

Adéu i bona ascensió.
Marcos Esparza

Nous telèfons en cas d’accident
La FEEC recorda que degut al canvi de companyia asseguradora pel 2010, VidaCaixa SA, a partir del proper divendres 1
de gener entraran en vigor els nous telèfons als quals s’haurà de trucar per notificar un accident.
Aquests nous números de telèfon són per notificar els accidents ocorreguts pels federats en possessió de la corresponent llicència sub-18 i majors. S’hauran de comunicar abans de 7 dies al servei mèdic corresponent.
902 300 350: en cas de patir l’accident dins el territori de l’estat espanyol. Disponible les 24 hores, 365 dies/l’any.
0034 93 463 12 09: en cas de patir l’accident a l’estranger. Disponible les 24 hores, 365 dies/l’any.
Sub-14 i sub-17 Tot i que no s’ha canviat de telèfon ni de companyia asseguradora, els recordem:
902 157 504: telèfon al qual han d’adreçar-se els federats sub-14 i sub-17. Disponible les 24 hores, 365 dies/l’any.
0034 902 157 504: telèfon al que s’ha de trucar des de l’estranger.

Congelació de les quotes

Renovació del carnet UME

Llicències FEEC pel web d’UME

Les quotes del soci del 2010 es
mantenen. Per segon any consecutiu, en reunió de Junta del passat
mes de desembre, es va aprovar
no augmentar les quotes per aquest 2010. La raó és evident, no
ser una càrrega més en la malmesa situació econòmica d'algunes
famílies.

El nou any suposa renovar carnets, i entre aquests hi ha el carnet d’UME. Amb el carnet d’UME
en vigència podràs gaudir del descomptes i de múltiples avantatges:
refugis de Catalunya, lloguer de
material i formació, entre d'altres.
Passa per Secretaria a renovar-te'l.

Ja podeu tramitar la vostra llicència
des de casa. UME posa al servei del
soci un nou sistema de tramitació de
la llicència sense haver de passar per
l'entitat a emplenar cap full. El que
s'ha de tenir present, les condicions i
el formulari ho trobaràs al web d’UME.

Notícies
de la
FEEC
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Viu la setmana d’aniversari
La setmana d’aniversari de l’entitat tindrà lloc a partir de la segona setmana de febrer. En els darrers anys, el
calendari tan atapeït d’activitats ha fet pràcticament impossible aglutinar totes les activitats en set dies. A més,
el fet d’allargar-ho una mica més en el temps facilita l’assistència dels socis als actes.
Un total de sis actes formaran part del calendari de la setmana d’aniversari, ja podeu reservar dates.
-

Divendres, 19 de febrer: Audiovisual de SEAM “Activitats 2009 en imatges” a càrrec de
Mari Jiménez i Marcos Esparza.

-

-

Dissabte. 20 de febrer: Sopar d’Aniversari. Es farà als baixos de la Torre Lluch, per només 12€.

El sopar constarà d’un refrigeri inicial, un primer i un segon plat a escollir entre
carn o peix. DATA LÍMIT PER INSCRIURE’S-HI el 17 de FEBRER

Tindrà lloc un petit audiovisual i el lliurament de premis i insígnies de reconeixement als socis.
Divendres. 26 de febrer: Audiovisual de barrancs “Trou de Fer” a càrrec de Frank Fernández..

-

Dissabte, 27 de febrer: Esquí de fons a l’estació d’esquí nòrdic de Lles.

-

Divendres, 5 de març: Audiovisual d’escalada en gel “El gel a Noruega” a càrrec de Antonio
Torrevejano i Rosa Català.

-

Diumenge, 7 de març: Bicicletada a la Platja, amb esmorzar inclòs. Obert a tota la família.

Tindreu informació de les hores en breu al web de l’entitat. Esperem la teva participació.

Ens hem posat les raquetes pel V Circuit de la FEEC
Impressionant inici de la temporada el dia 10 de gener al port del Compte. Per fi hem començat a gaudir de
la neu caiguda durant totes les ja oblidades festes de Nadal, durant les quals la meteorologia ha estat favorable. Les nostres raquetes van trepitjar fort sobre un gruixut mant nevat per donar el tret de sortida d’un V
circuit que sembla ser tan prometedor i espectacular com el de l’any passat.
Des d’UME, uns quants ens vam animar a desafiar les previsions alarmistes
d’una jornada freda, molt freda. Com realment ho va ser. Per sort, el solet
ens va acompanyar tot el dia al nostre cos, donant-nos una sensació d’escalfor molt agradable, o possiblement va ser la súper activitat de la classe
caòtica i pràctica de posar les cadenes.
L’itinerari previst es va modificar a causa del risc que comportava la neu
acumulada. Vam sortir de les installacions d’esquí per una ruta entre el
bosc fins a l’àrea del tossal d’Estivella per remuntar una vall que ens va
portar a cercar el circuit de Tuixent-Lavansa per baixar després pel tallafoc. Senzill i entretingut.

La segona cita del calendari va ser el dia 24 de gener a Tavascan (Pallars Sobirà). En aquesta sortida vam pernoctar al refugi-alberg de Bordes de Graus, i l’ambient raquetista de la nit a la població de Tavascan va ser
molt especial amb la presentació de la Copa d’Europa. Després a l’endemà, la cita era a l’estació d’esquí de
fons; allà, vam agafar el telecadira fins arribar a la cota 2.100, on començava el circuit.
Un matí ennuvolat, sense massa fred i amb neu pols. Vam començar amb l’arribada a un coll tot fent zigazagues amb l’ajuda de cordes fixes. Després, vam continuar per assolir el Tuc de la Cima (2.457m) i a la baixada, un pas molt compromès i perfectament assegurat amb noves
cordes fixes on ens va pujar l’adrenalina. Finalment, una espectacular baixada amb contínues caigudes sobre els nostres darreres
per arribar finalment a la Pleta del Prat, lloc d’arribada i sortida.
Sorteig de regals, pica-pica i un adéu per a tots. Pròximes sortides al febrer i març. Ens veiem!.
Juan Pérez
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Llicències federatives

La llicències federatives són molt
més que una targeta asseguradora, és
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. Dóna
accés a formació de qualitat: cursos
de promoció de diferents especialitats, amb preus subvencionats. Es
clar que, dels serveis sanitaris quant
menys ús en fem millor, ja que suposarà que no hem patit cap accident.

Hi ha persones escèptiques i crítiques amb la federació i amb la llicència. Tothom té dret a escollir amb
qui s’assegura, però des de la FEEC
es treballa, any rere any, per aconseguir millors cobertures, millors serveis i millors descomptes al millor
preu possible, cosa gens fàcil.

Un consell! SEMPRE a muntanya
VES-HI ASSEGURAT, fes-ho per tu i
també per mi.

Més informació : http://
www.feec.org/Llicencies/
llicencies01.htm

Redacció
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Expedició Illa Reunió 2009.
Trou de Fer aconseguit
El Trou de Fer, situat a Illa Reunió, a 800 quilòmetres de Madagascar, és considerat un dels més prestigiosos i
arriscats del món, equiparable a un 8.000 a l’Himàlaia.
El Trou de Fer simbolitza el descens més exigent que un barranquista pugui trobar-se, un descens en què no es poden cometre errors, ja que això significaria la
mort. A l’interior d’aquest barranc hi ha tres cascades de més de 150 metres i un
salt final de 270 metres, però aquí no acaben pas els problemes: una vegada s’ha
realitzat el darrer ràpel, tenim 3 quilòmetres de passadís sense cap escapatòria
possible que, en cas de crescuda, significaria la impossibilitat del rescat. Es tracta,
per tant, d’un descens molt tècnic, per al qual es necessiten 3 dies, si bé nosaltres únicament hi invertírem dos.
Els expedicionaris érem quatre: Luis Belmonte de Madteam, Antonio Rubio, José
Sangüesa del Grec, i un servidor, Frank Fernández, d’UME

Diari d’expedició:
Dia 11. Sortim de Barcelona cap a Perpinyà. La dona d’en Luis ens porta en cotxe fins a l’aeroport; triguem unes dues hores de cotxe. El vol a París dura una
hora i mitja; arribem a París i esperem 4 hores fins que surt el vol cap a Reunió.
11 hores de vol ens separen del nostre objectiu. Hi arribem l’endemà al matí. La
diferència horària és només de dues hores...

Dia 12. Arribem a Saint Dennis, capital d’Illa Reunió”, lloguem dos vehicles que
ens seran de gran importància per fer combinacions de cotxe i ens dirigim al
primer circ, Cilaos. Reunió es divideix en tres circs: Cilaos, Salazie i Mafate. Nosaltres només visitarem Cilaos i Salazie. A Cilaos ens trobem amb una petita població alpina i amb gent amable. Tot es troba al carrer central: el supermercat, el
forn, restaurants… Ara és temporada baixa, i per tant no hi ha gaire turisme. Localitzem una gite per dormir. Una
gite són habitacions de lloguer. Finalment ens lloguen l’apartament complet, cosa que ens va molt bé ja que en
aquest circ hi romandrem fins al dia 16.

Dia 13. Comencem el dia amb un curiós descens: petit i juganer, el
Mini Fleur Jaunes, d’accés ascendent però còmode (20 minuts); hem
de superar un pas equipat com una ferrada.
A mig matí descendim el barranc del Bras Rouge inferior; per fer-ho
una mica més ampli, remuntem per un sender parallel al riu i fem
una mica del tram superior. Es tracta d’un descens tècnic i aquàtic.
Entrem per un braç sec, però ràpidament ens trobem amb l’aigua. El
descens llisca i el superem en unes 5 hores. Arribem al cotxe amb la
satisfacció d’haver superat dos descensos del circ.

Dia 14. Ens llevem a les 6 del matí i anem a fer el descens del barranc
de Ravine Ferriere. Es tracta d’un descens tècnic on haurem de superar una cascada de 90 metres. Ens trobem amb un descens molt relliscós; hem de fer un pèndol de 4 metres a la meitat del ràpel, el cor
es dispara a 100 per hora; per sota queden 60 metres totalment en
ràfec. Com a anècdota, ens hi trobem dos espanyols de Logroño.
Invertim en aquest descens unes 4 hores. Ens queda la tarda lliure i
l’aprofitem per descansar una mica.
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Dia 15. Ens llevem a les 5 del matí. Avui tenim teca de la bona: hem
pensat a fer el descens del Fleurs Jaunes de forma integral. És un descens
tècnic però divertit, dividit en dues parts. Durant la primera, se
succeeixen cascades curtes, que es baixen com si fossin tobogans o
saltant. Després de diversos ràpels arribem a una cascada de 55 metres.
El lloc és impressionant. A la base hi ha un altre ràpel de 40 metres i
arribem al final de la primera part. Caminem una hora per blocs de
pedra i arribem a un indret màgic: la Chapelle.
Estem al peu de la Chapelle i sota nostre hi ha 160 metres que haurem
de rapelar, i aquí comencen els dubtes: estaré preparat? No fallarà res?
Fem un primer ràpel de 10 metres que ens atansa a la vertical; des d’aquí
volem 30 metres fins a la reinstallació intermèdia; cal superar un petit
pèndol d’un metre, i després 120 metres d’adrenalina fins a la base de la
Chapelle. Encara ara somio amb aquest ràpel!

Dia 16. Canviem de zona i ens dirigim al circ de Salazie. Aquí comença el
veritable Sentier Canyoneur de Reunió. Hi arribem, localitzem la gite per
dormir i fem un descens curt, el Bras Noir. Rellisca moltíssim. Aquest
descens té la particularitat d’unes badines de fons negre, fruit dels
sediments volcànics que impedeixen que veiem la profunditat dels pous i
haguem d’extremar les precaucions a l’hora de realitzar els salts de
progressió. L’accés es fa a través de la jungla, on salvarem algun tram
realment curiós.

Dia 17. Abordem el nostre segon objectiu de l’illa i un dels barrancs més prestigiosos del món: el Takamaka
1. Es tracta d’un descens molt tècnic on haurem de superar dues cascades. Aquest descens també es
divideix en dos trams: en el primer superarem dos salts d’aigua de 75 i 150 metres respectivament. Els
superem per fora de l’aigua per evitar el pes del neoprè i la incomoditat de vestir-lo. A partir de la darrera
cascada comença el veritable canyó aquàtic, i a cada ressalt i ràpel cal estudiar els moviments de l’aigua.
Aquesta part aquàtica comença amb una cascada de 60 metres. A la recepció, la força de l’aigua crea unes
ones de 50-100 cm d’altura: tens la sensació de ser al mar Mediterrani.
Durant unes 5 hores, ens trobem amb un canyó molt aquàtic fins a la sortida final, on creuarem un
embassament de 200 metres de llarg. Tot un repte. La tornada: 3 hores de sender selvàtic.

Dia 19. Abordem el descens més important de l’illa. Únicament pronunciar
el seu nom ja fa por i respecte: El Trou de Fer, el K2 del barranquisme.

Sortim a dos quarts de quatre del matí, i darrere la llum dels frontals ens
dirigim a la capçalera. Aquest barranc s’ha descendit en poques ocasions, de
forma que arribar a la capçalera ens costa gairebé 5 hores. Senders vestits,
sense fites i amb molta orientació, hi arribem bastant cansats, gairebé sense
respiració. Ens trobem amb la primera cascada de 190 metres; per sort no
baixa massa aigua i els neoprens es queden a la motxilla, una motxilla que
amb més de 25 quilos pesa com un ase mort entre material, cordes, roba
del bivac, etc.

Triguem gairebé 3 hores a fer el descens d’aquesta cascada. Ens aturem una
mica per picar, i de seguida apareix l’aigua i encarem la segona cascada,
d’una alçada de 150 metres. Hi ha dues maneres de fer el descens, a través
de l’aigua o per fora. Decidim fer-lo per fora i així evitem anar mullats fins
al bivac.

PÁGINA

7

PÀGINA 8

Al cap d’una hora de marxa, arribem al veritable forat de ferro;
la vista és espectacular i acollidora. Aquí dormirem, i l’endemà
n’escometrem la gran, de 270 metres. En aquest lloc installem
on podem el bivac, sopem alguna cosa i cap a dormir… Si ets
somnàmbul val més que et lliguis a un arbre, ja que tenim el
buit a només dos metres.

Hem dormit com hem pogut, ja que n’érem uns quants en un
bivac de 3. Aquí no pots ni anar al lavabo. Afortunadament
ningú no és somnàmbul, i per tant ens despertem tots. Esmorzem alguna cosa mentre el rellotge marca les 5 del matí. Avancem per la selva parallels a la vertical i iniciem el descens. La
vista és espectacular.

Després de rapelar 200 metres, arribem a un ampit ampli i ens
posem els neoprens. Encara ens queden 70 metres però la
força de l’aigua ja comença a molestar. Una vegada arribem a la
base de la cascada, l’entorn és esglaiant: aigua i més aigua….
Estem envoltats per la boira, a causa de la força de l’aigua. Encara no hem acabat, ens queden 3 quilòmetres de gola fins a la
sortida; en cas de pluja la pujada del cabal seria mortal en només uns minuts, per la qual cosa ens apressem a sortir del corredor. Aquí no hi ha escapatòria possible. Triguem
gairebé 5 hores a superar els 3 quilòmetres. Rellisca que fa por, estem molt cansats quan veiem la sortida.

Després d’una sortida selvàtica, com de costum en aquesta illa, arribem al cotxe ja ben entrada la nit. Molt cansats, però amb la satisfacció d’haver fet el descens d’un dels barrancs més difícils del món. En l’actualitat pot ser
que hagin completat aquest descens unes 100 persones a tot el món, i som els vuitens espanyols a completar el
descens, molt probablement els primers del Baix
Llobregat i jo, segur, l’únic gavanenc que ho ha fet.

Dies 20-21: Ens els prenem de descans

Dia 22. Ja hem descansat prou per plantejar-nos un
altre barranc. Ens dirigim cap al Trou Blanc, un
descens curt comparat amb els seus germans però
molt aquàtic, on podrem gaudir de l’aigua, tobogans, salts i rebufs que ens hi esperen. A la capçalera, Luis decideix no fer-lo perquè no es troba bé,
de forma que en serem tres.

Dia 23. Afrontem el quart descens de l’illa per
ordre de dificultat; ens sorprèn gratament, encara
que el terreny és relliscós i exposat. Hem de muntar passamans per a l’accés a les capçaleres. Tenim
tres grans cascades. La primera supera els 75 metres, la segona té 75 metres i un final magnífic amb
un salt de 130 metres. L’arribada a la Rivière de
Marsouns és impressionant. Se supera en dos ràpels de 30 i 100, aquest darrer totalment aeri. Som
com aranyes per la teranyina…
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Ja ens havien parlat de com era de compromesa la sortida. Es tracta
d’un sender exposat i perillós: els passos més complicats se superen
escalant les branques dels arbres o amb cordes fixes. El pes i el cansament han deixat empremta al grup. Dues hores de retorn sense
descans ens porten al vehicle.

Dia 24. Afrontem el nostre darrer descens programat a l’illa, el Takamaka 3. El Takamaka es troba dividit en 3 trams, el primer el férem el
dia 17, el segon està prohibit, i el tercer és el que farem. L’aproximació es fa de forma còmoda. En una hora estem en el primer ràpel; no
és alt, però la sortida és una mica catxonda: 45 metres penjats d’un
arbre, que sembla enganxat a la paret. Descendim ràpidament per
sobre seu.

Nedem l’enorme bassa de gairebé 200 metres i busquem la installació del segon ràpel de 100 metres, en dues tirades de 50; la
recepció és impressionant.

Passem la badina nedant o caminant; després de 300 metres arribem
al darrer ràpel de 95 metres i fem la foto de grup.

Continuem un quilòmetre relliscant i progressant pel riu fins a la sortida. La sortida d’aquest barranc és la
més impressionant de totes. Després de grimpar una mica i obrir-nos pas per la selva, arribem a un corriol
equipat amb escales metàlliques; és d’ús del personal de servei de la presa, per la qual cosa l’accés és
illegal, però és el que marquen les guies. Progressem en un fort pendent durant una hora, arribem a la base
de l’antic telefèric i aquí arriba la sorpresa:
hem de pujar 1.280 graons fins arribar al
cotxe. Moltes rialles en aquest moment.
Invertim una altra hora a pujar.

Dia 25. Deixem els barrancs i realitzem un
trekking per la zona. El nostre objectiu és
pujar el volcà del Fournaise, de 2.632 metres. Es tracta d’un volcà actiu, els vulcanòlegs en diuen una zona calenta. El 2006 va
haver-hi una erupció ferotge que va atemorir tots els habitants de l’illa. Els rius de lava
varen arribar fins al mar. Vàrem tenir sort i
el volcà no va entrar en erupció. Després de
4 hores, fèiem el cim.

Els dies següents varem dedicar-los a descansar i assecar el material per a la nostra
tornada.

Espero que hagueu gaudit amb la nostra
crònica.

Frank Fernández
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La creu de la Morella
La ventada del gener de 2009 va fer caure la creu de la
Morella. De fet, havia estat installada en aquest cim, el
més alt del Garraf, l’any 1967 per la Unió Muntanyenca
Eramprunyà, anomenada en aquell moment Centre Excursionista Roca (CER).

Un cop es va detectar que havia caigut, membres d’Ume
van decidir que s’havia d’anar a buscar per tal d’arranjarla i tornar-la a posar. Però un cop la van baixar a Gavà,
estava en tan mal estat que no es podia arreglar. Ràpidament es va comptar amb García Faura perquè en fes una
de nova, aquest cop més gran, més forta i més reforçada

A partir d’aquí van venir les preparacions per tornar a
collocar la creu de la Morella: es va buscar a les persones que la van portar i collocar aquell any, es va fer una
crida per aconseguir fotos d’aquell moment i es va demanar als protagonistes d’aquella aventura del 67 que expliquessin
des d’on la van portar, com ho van fer i les anècdotes que en recordessin. Tot plegat una cerca molt interessant.
Amb tot això se’n va organitzar la collocació i donades les dates es va fer coincidir amb la sortida que des d’UME s’organitza cada any pels voltants de Nadal per posar el pessebre en algun lloc emblemàtic de Catalunya. Aquest any, per tant,
s’havia de portar el pessebre a la Morella.

Entre els actes organitzats, es va comptar en primer lloc amb la presentació de la Creu al poble de Gavà, exposant-la el
divendres 18 de desembre a la Rambla, amb el parlament del president de l’entitat, Néstor Gómez i la benedicció per
part de mossèn Jaume.

En aquest acte es va gaudir d’una petita exposició de fotografies feta per Miquel Colomé (un dels qui la van posar en el
seu moment) i es va fer un retrobament de les persones que la van installar la primera vegada. Però també es va comptar amb l’assistència de més persones, ja fossin d’UME o no. En aquest segon cas simplement per la curiositat de l’acte i
per estar informats sobre un fet de Gavà.
Per acabar es va oferir un petit refrigeri.

El segon acte planificat va ser el diumenge
20 de desembre. Es van organitzar diferents
grups:
-El grup de portadors que van sortir a les 8
del matí des de l’Entitat i que després de
deixar els cotxes més enllà de Campgràs,
van començar a portar la creu a coll fins al
cim. Eren unes 20 persones i això va permetre poder fer torns.
-El grup que va sortir a les 8.30 amb cotxes, a partir de la Clota van fer l’itinerari a
peu, tal com es va fer amb la creu fa més de
40 anys.
-I la Secció Infantil, que van sortir a les 9.00
des de l’UME i amb cotxes, es van acostar
fins a la cadena de Campgràs i des d’allà van
començar a pujar caminant.

EL

GRUP

III ÉPOCA,NÚMEROVIII

P À G I N A 11

Però també hi va haver molta
gent que va venir per lliure i que
va anar venint tranquillament
amb família o amb amics.

Cal remarcar que el fred d’aquell
dia era esfereïdor. Però vam tenir
sort perquè en sortir el sol la
sensació de fred era més lleugera.

La collocació de la creu va requerir una bona organització, ja
que només es comptava amb la
força humana i la illusió de participar en un esdeveniment històric
com aquest. L’aixecament de la
creu es va anar fent amb molta cura, amb força i amb ganes. En algun moment van sorgir dificultats, però
val a dir que la coordinació dels qui van posar-la va ser excepcional. Es va conseguir finalment posar-la
dins del sòc que s’havia preparat i que va servir per poder girar-la i amb l’ajut d’una brúixola orientar-la
cap el Nord. Cal dir que es va comptar amb gent de totes les seccions per installar la creu: de SEAM,
d’Espele, de Senders, de la Secció Infantil, de Marxes… i evidentment amb altres voluntaris que també
van donar-hi un cop de mà.

Va ser un moment molt emotiu, les cameres no paraven de fer fotos. Es va enregistrar també tot el procés amb diverses càmeres de video. Crec que tothom estava molt orgullós d’haver-ho aconseguit.
I un cop situada la creu novament al seu lloc i aprofitant que estàvem en un ambient nadalenc, es van
cantar un parell de nadales acabant amb un “Visca l’UME”.

A continuació es va buscar un lloc per installar el pessebre que portava la Secció Infantil i els més petits
ens van deleitar amb unes nadales molt simpàtiques.

L’ambient era festiu. Es va esmorzar i es va obrir una llibreta per signar que ràpidament va començar a
passar d’unes mans a les altres.

L’assistència a l’acte va ser molt nombrosa
fins al punt que es va arribar a comptar fins
a 100 persones. Entre els assistents també
van venir els qui l’havien collocat la primera vegada i que van poder venir a peu.

En acabar, un petit grup juntament amb la
Secció Infantil van baixar a Campgràs a fer
jocs i la visita guiada pels avencs, tal com
estava previst. Després de dinar es va tornar a Gavà.

Va ser una jornada molt emotiva i que
recordarem sempre!
Mercè Mitjans
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Entrevista a....Frank Fernández
“

Al Trou de Fer, un petit error pot significar la
mort”
Francisco Fernández Trinidad, “Frank” per als amics, té 33
anys. Amant dels esports a l’aire lliure, l’snowboard, l’alpinisme, l’espeleologia, els descens de canons… Malgrat tota aquesta passió per les activitats que es fan a peu, el Frank és
comercial d’automoció, justament. Li va tocar fer la mili a Jaca,
i allí va començar a tastar muntanya. En tornar, es va apuntar
a un curs de descens de canons que impartia el Joan Capdet.
Va conèixer l’UME, i s’hi va quedar. Fins fa tres anys va ser
vocal de la Secció de Barrancs, però no té temps per a tot i
ara ho ha hagut de deixar una mica de costat. Malgrat tot,
l’aventura no l’abandona, i aquesta tardor passada va complir
un dels seus somnis: l’expedició a Illa Reunió. Amb ell parlem
del descens a un dels barrancs més espectaculars que es coneixen: el Trou de Fer (“El forat de ferro”... el nom ja ho diu
tot!). Casat i sense fills (“de moment”, afirma) és el soci número 1035.

I tot va començar veient un reportatge de “Al filo de lo imposible”...
Jo sempre he estat amant del programa i quan vaig veure el reportatge sobre Illa Reunió vaig allucinar. El Luís Belmonte
em va comentar d’anar-hi, però el viatge és costós i per diverses raons es va postposar fins que enguany, havent estalviat
“pasta” suficient, ens en vam anar a l’aventura.
Tu ho has dit: per fer el Trou de Fer es necessita, bàsicament, valor i diners!
Han estat gairebé 4.000 € per fer-ne els canyons, però ha valgut la pena. Hi ha més reptes al món, però aquest per a
nosaltres és com el repte de l’alpinista que puja el seu primer 8.000. Per moltes històries i paraules, crec que no es pot
explicar la sensació d’estar allà, sols i amb el buit als nostres peus.
I mirant les fotos ens queda clar que es tracta d’una aventura no apta per a persones claustrofòbiques ni
amb vertigen.
Hi ha dos tipus de barranquistes: els amants de l’aigua i de la no verticalitat i els barranquistes purs, a qui no espanta ni
una cosa ni l’altra. Però amb tot el respecte, només tenim una vida i no s’ha de malgastar. Estar penjat a 300 metres del
terra et dóna una total sensació de petitesa. Mentalment cal estar preparat, un petit error significa la mort.
Què és el primer que et passa pel cap quan ets allí penjat?
Intentem no pensar gaire, perquè si ho penséssim fredament potser no et penjaries allà. Crec que cap barranquista amb
experiència pot qualificar el patiment físic que implica aquesta expedició, però la satisfacció personal que comporta no té
preu.
En algun moment us vau plantejar fer marxa enrere?
El nostre objectiu a Illa Reunió era baixar els clàssics de l’illa. Vam sortir de Gavà amb l’objectiu de fer també el salt de
Ravine Blanche: 700 metres de salt amb diversos salts d’aigua. Pero a la base l’equip va decidir no fer-la per aproximació
i pel cansament acumulat, així que sí que vam haver de posar-nos el fre.
I un cop fet el Trou de Fer... queda algun repte pendent? O ja res ho pot superar?
Sempre hi ha reptes pendents, no crec que una persona que treballa tota la seva vida tingui temps suficient per fer tots
els descensos de barrancs del planeta. A més a més, la vida de l’esportista no dura eternament. Aquest any em dedicaré
a zones d’Espanya que tenia oblidades i faré un parell d’incursions als Alps per fer descens de canyons que tinc a la rereguarda. El meu següent objectiu és per al 2011: l’illa de Madeira.
Més info sobre l’expedició : http://titofrank.blogspot.com
David Achell
EL
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Comencen les obres al Castell d’Eramprunyà
Aquests dies han començat les obres a
dalt del castell; el primer pas és la
construcció d’una tanca perimetral
que envoltarà tot el recinte; la part del
raval també queda inclosa dins del
perímetre de tancament. Aquestes
actuacions van acompanyades també
d’un desbrossament important de tota
la zona, per la qual cosa han quedat al
descobert parts de la muralla que fins
ara estaven totalment tapades; cal
destacar també un camí picat a la mateixa pedra per sota mateix de la muralla, però en la part exterior, com si

es tractés d’un camí de ronda fora muralles.
Obres a part, si bé en un primer moment no estàvem gaire d’acord en el
tancament del recinte, sí pensem que es
tracta de un mal menor tenint el compte el seu estat actual i el fet que cada
cap de setmana es produeixen actes
incívics com ara grafits, tancaments, etc.
En tot cas, també apostem per un augment de la vigilància, en especial en caps
de setmana.

acabin en la tanca, sinó que segueixin amb
les obres de consolidació i arranjaments
de tot el recinte tal com hem demanat.
Des d’aquí seguirem de prop tot el desenvolupament del projecte
auca

Esperem que aquestes actuacions no

Ume necessita
UME és una entitat gran, amb més de 600 socis, però al mateix temps que creix en nombre creix també en necessitats i calen més
mans.

NECESSITEM PERSONES:

Secció de Bicicleta de Muntanya, si fas BTT sol o sou un grup i teniu ganes de formar part de l'entitat i impulsar la
secció, et necessitem.

Biblioteca, necessitem alguna/es persona/es que s'encarreguin de l'entrada i sortida de llibres, de classificar els nous llibres, revistes i de la compra del nou material.

Butlletí El Grup, necessitem persones que vulguin collaborar amb el butlletí de l'entitat; si t'agrada escriure, redactar i el
món del periodisme aquí tens el teu espai.

Entitat, si tens molt o poc temps disponible i ens vols ajudar, fes-nos-ho saber i comptarem amb tu en les activitats, actes
o afers diversos. Dóna'ns una mica del teu temps.

NECESSITEM LOCAL:
UME cerca un local per emmagatzemar el material més voluminós i el que s'utilitza més de tant en tant. Cal que sigui de fàcil accessibilitat, si fos possible a peu pla. Si ens voleu cedir un local gratuïtament (perfecte) o si en coneixeu algun de lloguer accessible contacteu amb Secretaria.

PATROCINADORS:
Si teniu coneixement de possibles patrocinadors que vulguin collaborar amb la nostra entitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Pot ser per a aspectes tan genèrics com l'entitat, així com per a activitats específiques: Campaments, Aplec de Sant Miquel, Marxa
del Garraf, etc. També es pot collaborar en el butlletí El Grup o en el web de l'entitat.

Per a tots aquests aspectes, contacteu amb Secretaria, presencialment o a través del correu electrònic info@umegava.org
Redacció
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Curs d’iniciació al tast de vins
Dins de les diverses activitats que es poden organitzar a la nostra entitat,
aquesta ja feia molt temps que ens ballava pel cap, per diverses raons: ja
sigui perquè en el nostre país els vins i els caves són molt apreciats, o
perquè des de la Mesopotàmia, (bressol del vi) passant pels egipcis, grecs
i romans ens han deixat constància en les diferents àmfores trobades ben
a prop d’aquí o senzillament perquè darrerament el món del vi està despertant més interès en la nostra societat.
També val a dir que existeix una gran diferència entre beure i degustar.
Beure significa ingerir qualsevol beguda per satisfer una necessitat biològica, mentre que degustar significa assaborir un producte amb atenció per
avaluar-ne la qualitat i sotmetre’l a l’anàlisi dels nostres sentits, i és precisament això darrer el que hem intentat aprendre en aquest curs.
En total hem estat 13 persones les que amb les explicacions d’en Xavier Bassa i Valls, sommelier i tècnic superior en Enologia i Viticultura, hem gaudit d’aquests intensius tres dies (9, 10 i 11 de desembre) en els quals s’han tastat, el primer dia, 5 vins negres; el
segon, 5 vins blancs; i el tercer i últim 5 caves; però les sessions no han estat solament per tastar sinó també per conèixer com
s’elaboren els vins i caves així com les condicions òptimes a l’hora de tastar, com ha de ser la copa, temperatura de consum, vida
dels vins, protocol en el vi i un gran nombre de dades que han ampliat sens dubte el coneixement que teníem sobre aquest producte.
La valoració dels assistents ha estat molt positiva: 8,5 sobre 10, cosa que
ens anima en un futur a organitzar-ne un altre, ja sigui per anar-nos superant o repetir curs per als que no hagin fet els deures.
Realment, aprendre a detectar i expressar les sensacions percebudes, especificant les característiques organolèptiques dels vins, ha estat tota una
experiència, per altra banda difícil d’explicar, perquè el domini de la terminologia i la identificació sensorial està reservada als experts, però sí és cert
que després del curs, quan tinguem al davant una copa de vi, valorarem
molt més què hi ha darrere d’aquesta beguda tan arrelada, com deia abans,
al nostre país i a les nostres tradicions, d’acord amb el proverbi de Confuci:
“la gran majoria de costums provenen del menjar i del beure”.
Enric Querol

Un tió molt especial

Aquest any també ha vingut el tió
a l’UME. No podia ser de cap
altra manera, ja que aquests éssers màgics i millenaris ensumen
molt bé l'esperit nadalenc
És important que se sàpiga que
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els tions, quan arriben a casa,
estan molt afamats i se'ls ha de
donar menjar. Quan es vol que
caguin se'ls ha de picar perquè,
com que són vells, a vegades
s'adormen. I se'ls canten nadales
perquè aprecien molt la música i
així estan contents.

grup de nens i d'amics, perquè li
agrada que alguns nens li demanin perdó per haver picat massa
fort, per veure les rialles dels
infants, per regalar-los joguines i
per regalar als monitors tots els
somriures i les illusions dels
nens.

Però també cal que se sàpiga
que el tió de l’UME no ve cada
any perquè se li doni menjar, se
li piqui o se li cantin nadales. El
nostre tió ve perquè li agrada
ser el motiu de trobada d'un

I com que el tió ve per tots
aquests motius, mentre hi hagi
nens a l’UME, hi haurà tió per
Nadal.
Joan Zurriaga Mitjans
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Formació (Febrer-Març)
El nou any va acompanyat del nou calendari de cursos. Us presentem els que tenim més a prop, els corresponents als mesos de febrer
març i abril. Enguany UME tindrà un protagonisme especial ja que organitzarà dos cursos en la modalitat d’orientació i GPS. Aquest cursos i la resta que us presentem del Baix Llobregat són de promoció, és a dir tenen un preu més reduït per tal de promocionar formació
als nostres muntanyencs. A més des de l’entitat també teniu un petit ajut econòmic per la realització de cursos de muntanya.



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 8.15 del vespre.
Curs d’Orientació i GPS, nivell I

data a determinar (març / abril)

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UME. Dates del curs: pendent. Preu del curs: 60€
més llicencia temporal pel no federats., el preu pel soci federar és de 50€,



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

Alpinisme, nivell II

febrer / Març

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: C.E. Molins de Rei.
Alpinisme, nivell II

Març

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: C. A. Viladecans
Alpinisme, nivell I

Abril

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UEC – El Prat. Preu: 140€ federats.
Escalada en Roca, nivell II Abril/ / Maig
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: C.E. Molins de Rei. Preu del curs: 145€ federats.

Vine a fer Barrancs
Aquest 2010, UME aposta fort per
revifar la Secció de Barrancs i Engorjats que durant els darrers temps ha
estat funcionant molt tímidament.
L’impuls comença amb aquest número
d’El Grup, on els barrancs prenen protagonisme a través de la veu i de l’experiència d’en Frank Fernández, antic
vocal de Barrancs i que la passada

tardor va realitzar un dels barrancs més
complicats del món, el Trou de Fer.
Dues persones centraran les forces en
aquesta nova etapa dels barrancs, en
Francesc i en Gabri, per tal que la vida
de la secció revifi i posteriorment es
consolidi. Actualment, la secció compta
amb material tècnic de lloguer, com és
el cas de 4 equips complets per fer bar-

rancs (neoprè, arnès, material de descens,
casc, guants, i escarpins) i tres neoprens.
Per tal de potenciar aquesta modalitat es
realitzarà un seguit de sortides que començarà el 14 de març per fer un barranc
sec, Montserrat. També us farem saber
tots els cursos de formació que tindran
lloc a la vegueria per tal d’aprendre a ser
autosuficients amb tota seguretat.

Donacions
UME està oberta a totes les donacions que vulgueu fer-nos arribar, econòmiques o materials. Pot ser material fotogràfic, llibres o
manuals de muntanya, mapes, etc. També qualsevol altre tipus de material que ja no us dóna servei i que creieu que ens pot ser d'utilitat. Ens ho feu saber i valorarem si li podrem o no donar ús.
Volem donar les gràcies a Jordi Campmany i Guillot, per haver donat a l'entitat un ordinador, pantalla plana, altaveus i una impressora, tot nou, per a Secretaria.
Redacció
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Dissabte 6
Dissabte 6

Secció

Activitat

SEAM
Infantil i Juvenil

VIA FERRADA
ACTIVITAT DE
TARDA
EXCURSIÓ
FAMILIAR
CARNAVAL

Secció

Activitat

FEBRER

Descripció

Massís de Montserrat. Es farà la canal equipada anomedada "Mejillón".
Preparació dels vestits de la Rua. Com sempre ens veiem a les 5 de la
tarda per fer la disfressa. Ja saps: d’extraterrestre.
Diumenge 7
Excursionisme
Excursió familiar a Montserrat. Del Monestir farem la ruta 1 de les
Ermites: St. Miquel, St. Joan, Sta Anna. Sortida de tot el dia.
Dissabte 13
Infantil i Juvenil
Rua de CARNAVAL. Desfillarem pels carrers de Gavà amb les nostres
disfresses i amb la nostra carrossa. Els grans també poden venir disfressats.
Dissabte 13
Excursionisme
MITJA MUNTANYA Excursió a la Mussara. Itinerari circular, de La Mussara a Capafonç i
tornar. En total 16 kms, dificultat mitjana.
Cap de
SEAM
ALPINISME
Ascensió al Peguera (2,982m). Sortida hivernal al Parc Nacional
setmana 13 i 14
d'Aigüestortes. Utilitzarem raquetes de neu o esquís de muntanya.
Diumenge 14 Entitat
GUIES DEL
Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn. Començarà a
CASTELL
les 10 hores davant l'Ermita de Bruguers.
Divendres 19 Entitat
SETMANA
Audiovisual "Activitats SEAM 2009". Tindrà lloc al nostre local a 2/4 de
D’ANIVERSARI
9. Presentació a càrrec de Mari Jiménez i Marcos Esparza.
Dissabte 20
Entitat
SETMANA
Sopa de socis de tota l’entitat. Tindrà lloc als baixos de la Torre Lluc.
D’ANIVERSARI
Preu del sopar 12€. Breu audiovisual i lliurament d’insígnies i premis.
Diumenge 21 SEAM
ESCALADA
Escalada esportiva. Lloc: encara està pendent de determinar.
Diumenge 21 Natura i Cultura ELS NOSTRES
Castell de Cervelló i Monestir de Sant Ponç. Iniciem un seguit de
CASTELLS
sortides culturals obertes a tothom. No hi faltis.
Divendres 26 Entitat
SETMANA
Projecció del Barranc "Trou de fer". Tindrà lloc al nostre local a 2/4 de
D’ANIVERSARI
9 del vespre, a càrrec de Frank Fernández.
Dissabte 27
Entitat
ESQUÍ DE FONS I
Esquí de Fons a la Cerdanya. Anirem a l’estació d’esquí nòrdic de Lles.
RAQUETES DE NEU També es podrà practicar raquetes de neu.
Dissabte 27
Excursionisme
SENDERISME
GR 5 - Sender dels Miradors. Etapa 1: Sitges - Olesa de Bonesvalls.
Distància: 14 quilòmetres. Dificultat baixa.
Cap de
Juvenil
SORTIDA DE DOS Cap de setmana de la secció Juvenil. Farem una mini ruta i dormirem
setmana 27 i 28
DIES
en un refugi a mig camí.

Divendres 5
Dissabte 6
Cap de
setmana 6 i 7
Diumenge 7

Entitat

SETMANA
D’ANIVERSARI
Natura i Cultura ELS NOSTRES
CASTELLS
SEAM
ESCALADA EN GEL
Entitat

BICICLETADA

Dimecres 9

SEAM

ASSEMBLEA

Divendres 12

Entitat

Dissabte 13

Excursionisme

Dissabte 13

Infantil i Juvenil

Diumenge 14

Excursionisme

Diumenge 14

Entitat

Diumenge 14

Barrancs

Projecció "Escalada en Gel a Noruega". Tindrà lloc al nostre local a 2/4
de 9 del vespre, a càrrec d'Antonio Torrevejano i Rosa Català.
Castell de Calafell i calçotada. Sortida cultural per tal de conéixer el
país. Després de la visita farem una calçotada.
Corredors de gel a Andorra. Els indrets concrets es determinaran
segons l'estat de gel de cada zona.
Setmana d’aniversari. Sortida 9 del matí des del local d’UME.

Assemblea de la secció de SEAM". Tindrà lloc al nostre local a les 8 del
vespre. Estan convocats tots els membres de la secció.
ASSEMBLEA
Assemblea General Ordinària de socis. Tindrà lloc a la nostra entitat a
les 8 del vespre primera convocatòria.
MITJA MUNTANYA Zona Sant Llorenç de Munt. Ruta d'uns 15 kms. Dificultat mitjana.
ACTIVITAT AL
LOCAL
EXCURSIÓ
FAMILIAR
GUIES DEL
CASTELL
BARRANC SEC

Cap de
SEAM
setmana 20 i 21
Cap de
Infantil i Juvenil
setmana 20 i 21
Dissabte 27
Excursionisme

ALPINISME

Diumenge 28

INICIACIÓ

Excursionisme

MARÇ

Descripció

SORTIDA
TRIMESTRAL
SENDERISME

Activitat al local a les 5 de la tarda. Activitat temàtica, t’ho passaràs
d’allò més bé.
Excursió familiar al Montseny. L'empedrat de Morou, es troba a la zona
de Santa Fe, és un camí senzill d'uns 6 quilòmetres. Sortida de tot el dia.
Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn. Començarà a
les 10 hores davant l'Ermita de Bruguers.
Massís de Montserrat. Es farà primer la via ferrada de les Dames i de
baixada el barranc del Clot de Sa Jolida. Places limitades.
Ascensió al Cotiella (2,912m). Sortida hivernal al Pirineu d'Osca.
Utilitzarem raquetes de neu o esquís de muntanya.
Anirem a un Alberg. Sortida trimestral de tot el cap de setmana. Ben
segur que no tindran temps d’avorrir-se.
GR 210 Camí vora Ter. Etapa: Manlleu - Sant Romà. Distància: 21
km / Dificultat: mitjana.
Iniciació a l’excursionisme. Excursió matinal per la zona de Gavà i Massís
del Garraf. Sortirem a les 8,30 des de l’home del Mil·lenni.

Horari Secretaria

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Rambla Lluch, 4.

Dimarts, dimecres i dijous
De 19 a 21 hores

Dimecres de 20.00
Divendres de 19.00
Dissabte de 15.00
Diumenge de 09.00

Lloc: entitat, Rambla Lluch

Lloc: Nova Piscina Municipal

Dimec. i divend. de 19-21 hores

a 23.00 hores
a 22.30 hores
a 20.00 hores
a 14.00 hores

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

