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El cap de setmana 10 i 11 d’abril, UME des de la secció EGUME organitza un nova edició de
les jornades d’Estudis Espeleològics del Garraf, que enguany
arriba a la seva tercera edició.

pas UME vol donar reconèixer
el treball dur i ben fet, que membres del GER han realitzat en el
darrers temps al massís del Garraf.

.

Les jornades estan obertes a
tothom. Dissabte 10 hi haurà la
presentació dels treballs, mentre
que diumenge 11 es farà la sortida de camp amb dues opcions,
una baixar a l’avenc d’Emili Sabater o fer un passeig per la zona
del Pla d’en Querol per reconèixer les formes del modelat càrstic. El programa i el contingut es
troba a la vostra disposició al
web de l’entitat
Redacció

L’objectiu d’aquestes jornades
és establir una plataforma divulgativa de treballs espeleològics
desenvolupats en el massís del
Garraf i donar a conèixer d’una
forma àmplia quina mena de
treballs es porten a terme dins
del massís.
Enguany presentem la novetat
de realitzar les exposicions a
Sant Pere de Ribes. Amb aquest

Escalada i Alta
Muntanya

Garraf nevat

Espeleologia
Infantil
Infantil ii juvenil
Juvenil
Marxes
Arxiu Històric i
Fotografia
Natura
Senders
Càmping

S

E

R

V

E

I

S

:

SERVEIS:

2 0 1 0

III Jornades d’Estudis Espeleològics

Federació d’Entitats

Federació Catalana

È P O C A , N Ú M E R O

Setmana
d’aniversari

Entrevista a....
Raquel Leiva

Formació

Pàgines 6 i 7

Pàgina 8

Pàgina 11

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

Rambla Lluch, 4 08850 Gavà

|

Telèfon: 93.662.01.24

|

Web: www.umegava.org

|

info@umegava.org

PÁGINA

2

47 anys

Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
2231 Cristina González
2232 Jordi Llorens
2233 Ruben Martínez
2234 Manuel García
2235 Jose Antonio Tallón

47 anys d’història de la nostra
entitat no es poden resumir amb
quatre ratlles, però sí podem fer
un cop d’ull enrere per reconèixer tot el que s’ha fet durant tots
aquests anys.
Persones, persones i més persones han fet possible arribar fins
aquí, amb més o menys empenta,
amb inquietuds, amb idees, amb
treball, amb esforç, etc… però
sempre junts per aconseguir que
els que vénen darrere tinguin, per
petit que sigui, l’esperit de fer
coses noves, de participar, de

collaborar i d’ajudar a fer que la
història de l’entitat creixi i creixi,
a poc a poc, però amb pas ferm i
amb els objectius clars. Moltes
d´aquestes persones segurament
no han pogut fer possibles els
objectius que s’havien fixat, pèrò
segur que alguna empremta han
deixat i han ajudat a tirar endavant altres projectes que l’entitat
ha dut a terme. Per tots ells i pels
que hi són ara i pels que vindran,
hem de seguir fent història, més
ben dit, fent entitat i això és el
que farà la història.

Tres anys ens separen del 50è
aniversari (les noces d’or) qui ho
diria, però la veritat és que hi
arribarem i recordarem totes
aquelles anècdotes, persones,
activitats, èxits, fracassos, etc.
Tot per aconseguir que ningú
oblidi l’esforç que ha costat
arribar als 50 anys, esforç que
des de fa 47 anys ens ha fet una
de les entitats excursionistes
més importants del Baix Llobregat, i per què no dir-ho, de Catalunya. PER MOLTS ANYS.

Miquel Comas

2236 Lourdes Arceiz
2237 Jose Miguel Peña
2238 M. Rosa Martínez
2239 Ana Isabel Ballesteros
2240 Héctor Jiménez
2241 Hugo Jiménez
2242 Neus Romero
2243 Miguel Àngel Prades
2244 Jasmine Menchón
2245 Rafael Alvarez
2246 Evelí-Albert Villuendas
2247 Manuel Mendoza
2248 Carlos Ortega
2249 Elisabet Comabella
2250 Mario Ferreira
2251 Asunción Vidal
2252 Maurici Sempere
2253 Carlos Manrique
2254 Oscar González
2255 Javier González
2256 José Luis González
2257 Javier Jiménez
2258 Oscar Correa
2259 M. Sagrari López
2260 Jordi Sans
2261 Laura Sans
2262 Jordi Sans
2263 Juan Antonio Vera
2264 Raul Abad
2265 Natalia Zafra
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Signatura del conveni de guies del Castell
El passat 10 de febrer es va
produir la signatura del conveni
entre l’UME i l'Ajuntament de
Gavà que estableix les bases de
collaboració per al desenvolupament de les visites guiades al
castell d'Eramprunyà que l’UME
va començar el mes de juny de
2009. En el moment de la signatura, cap a dos quarts de vuit
del vespre, tant l'alcalde, Joaquim Balsera, com el president
de l’UME, Néstor Gómez, van
remarcar la importància d'aquestes visites per a la divulgació de la història del castell, un
element cabdal del patrimoni
cultural de Gavà.

que s'hi desenvolupin les visites.

Bàsicament, per aquest conveni,
l’UME es compromet a realitzar

una visita guiada cada segon
diumenge de mes, L'Ajuntament, per la seva part, es compromet a publicitar aquestes
visites i a l'edició de tot el
suport gràfic que requereix
aquesta activitat (tríptics informatius, pòsters, fulletons,...). A
més, tenint en compte que a
partir del mes de març comencen les obres de
consolidació del
castell, que inclou la construcció d'una tanca
que
impedeixi
l'accés al castell,
l'Ajuntament
garantirà l'accés
al castell per tal

Campaments d’estiu 2010

Casal d’estiu a l’UME

Rocòdrom: Nou accès

Com cada any ja estem preparant els campaments. Aquesta
edició seran a Bagà (Berguedà)
del 30 de juliol al 8 d'agost.
Les inscripcions començaran el
13 de maig per als socis i el 5
de juny per a tothom. Podreu
trobar més informació a la
web de la Secció Infantil i Juvenil a partir del dia 1 de maig.

Aquest any engeguem una
novetat a l’UME, el Casal d'estiu de Muntanya. Està dirigit a
nens i nenes de diverses edats,
que passaran la major part del
temps a l'aire lliure, aprenent
coses bàsiques per moure’s
per la muntanya tot divertintse. En breu hi haurà més informació a la web i a l'entitat.

Marc Zurriaga

Marc Zurriaga

A partir de l’1 d’abril, l’accés al
rocòdrom estarà limitat als
socis de l’entitat amb la llicència federativa, com a mínim
amb la modalitat C. Qui vulgui
iniciar-se en l’escalada, soci o
no soci, hauran de passar per
secretaria i abonar l’assegurança d’iniciació. L’assegurança
tindrà validesa per 3 dimecres
consecutius, únic dia de formació.
Redacció

Esperem que les visites siguin
un èxit i des d'aquest butlletí
donem tots els ànims possibles
als guies que faran la important
tasca de divulgar la rellevància
del castell que dóna nom a
l’UME.
Eveli-Albert Villuendas
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Digues la teva ...
CREEM LES BASES D’UME
No és cap secret que fa unes setmanes es va viure una situació
incòmode a l’entitat, com a conseqüència de la proposta d‘adhesió
de la Unió Muntanyenca Eramprunyà a la plataforma Gavà Decideix
que, al final, va ser desestimada.
Tot va començar a finals de l’any
passat, pensant que UME tenia un
caràcter catalanista, per tradició i
per sentiment, i em vaig posar en
contacte amb alguns socis per tirar
endavant la idea de fer un referèndum, tal com s’ha fet en altres
municipis. La meva intenció era
fer-ho a partir de les entitats de
Gavà. Però, parallelament, em va
arribar la proposta a títol particular de participar en Gavà Decidim.
Aquí hi tenien cabuda tant perso-

nes com entitats. Vaig reflexionar i
no em va sembla malament la idea
de fusionar persones i entitats locals. La proposta la vaig presentar a
la Junta del mes de febrer, i va ser
aprovada per 9 vots a favor, 3 en
contra i 1 abstenció. Durant aquella
setmana, un grup de socis que no
estaven d’acord amb l’adhesió, sota
l’argument de NO fer política dins
d’UME, va sotmetre a judici la decisió creant una gran remor. Sense
entrar en valoracions, el resultat va
ser que uns dies més tard vaig haver
de convocar una reunió extraordinària de junta en la qual es va tirar
enrere la decisió d’adhesió, davant
la por de fracturar l’entitat. Immediatament vaig posar el meu càrrec a
disposició de la Junta, ja que considerava i considero que els pilars en
què jo creia que se sustentava l’enti-

tat s’han esqueixat, perdent la identitat catalana i sostenint-se només
pel vessant de la muntanya. Se’m va
ratificar, però no crec que ens hem
de quedar aquí, no podem fer com
si res, no crec que sigui bo per l’entitat ficar-ho al calaix amb pany i
clau i adéu. Vam escoltar una veu,
però crec que en manca una altra
per escoltar, i admeto que molta
gent s’hagi sentit exclosa amb aquesta decisió. És per això que us convido a crear un comissió per definir
els ideals de l’entitat, tenint en
compte els gairebé 50 anys d’història i tenint en compte els temps
actuals, per tal de dibuixar les bases
en les quals se sosté tota la nostra
entitat. Si en vols formar part, parlem-ne.
Nèstor Gómez

Novetat en l’edició 2010 “Dona i esports de muntanya”
Per cinquè any consecutiu, la FEEC
organitzarà el programa “Dona i
esports de muntanya”, amb el
suport del Consell Català de l’Esport.
Les dones que vulguin fer aquests
cursos els podran fer de forma
subvencionada, pagant inicialment la
inscripció del curs. Un cop realitzat
aquest, la FEEC els subvencionarà el
70% del seu import (l’allotjament i
els desplaçaments aniran a càrrec
de les participants)..

Hi haurà u nombre limitat de places, fins que s’esgoti el pressupost
assignat. L’acceptació al curs serà
per rigorés ordre d’inscripció,
sempre i quan es compleixin els
requisits establerts.

Notícies
de la
FEEC

A l’apartat de l’Escola Catalana
d’Alta Muntanya podeu consultar
l’oferta de cursos de promoció
disponibles i formalitzar la inscripció.
Rosa Agustí

Donacions

Felicitats

Tarifes preus refugis

Volem agrair les donacions de dos
socis a l’entitat. Antonio Almelones
per la donació d’un tecla t i un ratolí sense fils i Ma. Rosa Martínez per
donar a l’entitat una motxilla per
portar la corda i material d’escalada.

El passat dia 20 de febrer varen
néixer l’Héctor i l’Hugo, els dos
fills de la Raquel i el José Luis.

Als webs d’UME i de la FEEC teniu
les tarifes dels refugis guardats de la
FEEC. Els socis de l’entitat gaudireu
d’un bon descompte tot i que no
estigueu federats. El descompte no
és menspreable. Si dormir en un
refugi costa 15€, el preu de soci és
de 8€ i el de soci federat és de
5,50€. Només cal tenir actualitzat
el carnet d’UME (2010) sinó passeu
per secretaria.

Si voleu fer cap donació a l’entitat
pot ser de tipus material o econòmic. Fotografies, llibres, manuals de
muntanya, mapes... Contacteu amb
secretaria personalment o a través
de info@umegava.org i en parlarem.
Redacció

Moltes felicitats als pares i als avis.
Des de l’entitat esperem que aviat
els pugem veure enfilats a la paret
del boulder. És la primera vegada
que hi ha tres generacions a l’entitat, i a més fent activitat de manera regular: els pares i avis, de moment, ja que no dubtem que l’Hugo i l’Héctor seguiran els passos
dels seus antecessors.
auca

Redacció
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Sortida amb raquetes
Aquest hivern ha estat generós pel que fa a les nevades i això
ens ha permès de fer moltes sortides per estar en contacte amb
la blanca neu, ja sigui fent esquí de pista, de muntanya, de fons i
fins i tot caminant amb raquetes.
Per a mols socis, aquest hivern ha estat la seva primera
experiència de caminar sobre la neu amb raquetes i a tothom,
tant gent jove com gran, li ha encantat aquest contacte directe
amb la natura caminant en silenci, sentint el soroll de les
raquetes en caminar, la pròpia respiració i de tant en tant algun
que altre ocell o el moviment dels arbres per la força del vent.
L’esforç és a vegades gran, ja que es pot caminar a peu pla, en
pujada, baixada, per sobre de pedres plenes de neu i també
sobre un llac gelat, sí, sí, un llac gelat i que permet passar per
sobre de les seves aigües sense enfonsar-te.
Aquest esport està a l’abast de tothom, perquè el que es necessita són ganes de caminar i molta curiositat per
experimentar tot un seguit de noves experiències, i el recomanem.
Se n’han fet dues sortides d’iniciació; en totes elles el lloc escollit ha estat Lles de Cerdanya, i la participació ha
estat nombrosa. L’itinerari escollit, de mitja dificultat, va transcórrer entre boscos i fins a l’estany d’Orry, i amb
molta neu. La temporada ja s’acaba però aquest hivern sí podem dir que l’hem aprofitat i que la neu no ens ha
faltat. Guardarem les raquetes a l’armari, tot esperant ja el proper hivern.
mas

Visita del febrer i estat del castell
El passat 14 de febrer l’UME va
oferir, un diumenge més, una
visita guiada al castell. El
dimecres anterior s'havia firmat
el conveni amb l'Ajuntament i al
castell ens trobaríem amb 3
persones de la diputació de
Barcelona que observarien per
on fem les visites per tal que les
obres que la Diputació
començarà al castell no
n'impedeixin la realització. En
aquesta ocasió, van fer de guies
l'Enric Comas i el Miquel
Querol. La visita va durar unes
dues hores i, entre la gent que
van acudir-hi expressament i la
que
s'hi
va
afegir
espontàniament, ja a dalt al
castell, la visita va aplegar 24
persones. Tant les visites com el
membres de la Diputació van
manifestar que la visita els havia
EL
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agradat molt i que havien trobat
les explicacions molt
interessants.
Pel que fa a l'estat del castell, en
els moments previs del seu
tancament, cal dir que la
Diputació ja va començar fa
unes setmanes a desbrossar
diverses zones, com per
exemple tota l'explanada annexa
a la muralla
exterior (vegeu
la foto), i a
delimitar amb
marques
els
llocs per on
passarà la tanca
que impedirà
l'accés
al
castell. Encara
que pot causar
recança el fet
que l'accés al

castell romangui restringit
(excepte per a les visites,
l'aplec...), cal recordar que el
tancament (per evitar el
vandalisme) i les obres de
consolidació són necessàries per
evitar-ne la degradació continuada
que ha patit el castell i que cada
vegada s'ha accelerat més.
Eveli-Albert Villuendas
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Sortida a Corbera i Cervelló
El passat diumenge es va realitzar
la sortida a Corbera de Llobregat,
santuari de Sant Ponç i l’ermita de
Santa Maria de Cervelló.
La sortida està emmarcada dins
del cicles d’activitats culturals
“Coneixes els nostres castells”. El
dia era fred i tapat, però a les 10
del matí ja érem a Corbera; la
visita va ésser conduïda per un
guia del propi Ajuntament, que es
va portar pels carrers i en especial per l’antic castell, l’església i els
seus voltants. Després ens vàrem
desplaçar a Sant Ponç, on després
d’algun incident amb les claus
vàrem poder entrar. En aquest
santuari s’han fet unes obres de
consolidació molt importants.
De tornada vàrem passar per
l’ermita de Santa Maria a Cerve-

lló. Es tracta d’una ermita del segle
IX-X que ha estat reconstruïda
amb una cura molt especial, i cal
destacar a més que la seva reconstrucció ha sorgit de la iniciativa
popular a través d’una associació
creada dins mateix del poble

altra ocasió.
La sortida es va fer juntament
amb el Museu, sortides que s’aniran repetint cada dos mesos amb
l’objectiu de conèixer els castells
que tenim més a prop nostre.
auca

Ens va sorprende que al costat
mateix de l’ermita hi hagués un
castell bastant semblant al d’Erampurnyà, si més no la construcció
està feta amb la mateixa pedra
vermella i aprofitant un turó que
domina tota la vall; en aquest cas,
l’estat de conservació és bastant
dolent, més que el d’Eramprunyà, i
no s’hi ha fet cap tipus d’actuació.
Era molt tard i no vàrem poder
visitar el castell, ja que l’accés també està molt tapat per la brossa; en
tot cas el vàrem deixar per una

Pèrdua d’una amiga
El passat dia 22 de febrer vàrem
acomiadar per sempre a la nostra
amiga Pepita Sáez, després d’una
llarga malaltia.
Resumir la seva activitat a la vila
de Gavà seria molt llarg d’explicar. Tots coneixem la seva vinculaciá al grup de Diables, així com
la seva gran tasca portada a terme
juntament amb el seu marit, en
Ramon Llonch, en la construccio
del Bestiari de Gavà. Sempre

estava a punt per organtizar i
collaborar en tot tipus d’actes del
nostre poble. També vull destacar
la seva vinculació a la nostra entitat.
Des dels inicis dels campaments
vàrem comptar amb la participació
dels seus fills. Més endavant la vam
tenir al nostre costat organitzant
diferents aplecs de Sant Miquel.
Aquests últims temps, encara que ja
amb la malaltia, va treballar en la
preparació i construcció de la cuca

Mallola.
La Pepita la recordarem com una
persona que estimava les tradicions del nostre país i lluitava perquè aquestes no desapareguin. La
seva petjada quedarà entre nosaltres i de ben segur que la seva
llavor no es perdrà mai.
Gràcies, Pepi,
molts anys.

et

recordarem

auca

Marxa del Garraf 2010
Com es pot pensar a tants mesos vista en la Marxa del Garraf? Doncs, perquè la Marxa del Garraf és una
prova de les millor de tot Catalunya, per quantitat i sobretot per la qualitat. Sí, ja hem de començar a fer els
primers passos, petits i sense gaire pressa, però ja hem de començar a moure la gran maquinària que
comporta aquest esdeveniment per a la nostra entitat. En aquesta primera fase volem idees per millorar la
nostra prova. Una part d’aquesta feina la vàrem fer amb les opinions post-marxa que moltes persones ens van
comentar al web de l’entitat. Però en tot cas fem una crida a tothom:
-

Ens vols donar ja un cop de mà?

-

Tens al cap algunes idees per la marxa?

No te les quedis per tu, comparteix-les amb nosaltres.

Redacció
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Setmana d’aniversari:
Un any més la Setmana d’aniversari ha comptat amb múltiples activitats de les que us fem cinc cèntims a continuació:

SOPAR D’ANIVERSARI
Com es costum i des de ja fa moooolts anys, vam celebrar el passat dissabte
20 de febrer el tradicional sopar d’aniversari, el 47è si no erro en el càlcul.
Lluny queden aquells sopars de motxilla que havíem fet a diferents indrets i
que en certa mesura significaven una voluntat de celebració que pogués
aglutinar el major nombre de socis de l’UME, atesos les característiques
socials de l’època, però enguany hem estrenat una altra modalitat i em sembla que amb gran encert i acceptació, també amb el denominador comú
d’aplegar el major nombre de socis de l’UME. Com ja sabeu els que hi vàreu assistir (60 en total) el
menú va consistir en un primer plat preparat per uns quants membres de l’entitat (vagi per endavant l’agraïment
a tots ells, ja que, com sempre, si no fos per aquest esforç altruista i voluntari això no hauria estat possible), i
d’un segon plat elaborat per Casa Ramon. El lloc no podia ser un altre que els soterranis de la Torre Lluc, excellent per l’espai, la illuminació, l’equipament acústic, la calefacció, etc. I el més sorprenent, la taula, amb tota
classe de detalls, que realment semblava la d’una d’aquestes gales televisives de premis: fins i tot teníem flors al
damunt de la taula.
Havent sopat es va procedir a l’entrega de reconeixements als socis que han destacat per les activitats desenvolupades d’una manera continuada en benefici del creixement i del bon nom de
l’UME. Així doncs es va premiar:
Col.laborador distingit: Righetti fornars
Per aconseguir els 100 cims: Mireia Florido i Alejandro Froiz
Campions de la CCCR 09: Joan Carles Escuté, Verònica Pelaez, Sergi Fuentes,
Meritxell Martí i Baldiri Hernández.
Per la seva aportació a la secció d’espele: Albert Sanmartí
Per la seva aportació a l asecció d’Excursionisme: Jesús García
Pel seu treball davant el rocòdrom: Miguel Angel Sánchez
I com a socis distingits Raquel Leiva ( donat que estava a l’hospital amb l’Hector i l’Hugo, va
recollir el premi l’avi de les ciratures) i Marc Zurriaga
I no podia faltar al final la rifa d’obsequis entre els assistents; n’hi va haver per a tots, de capelines vull dir; hauria
estat divertit si haguéssim sortit tots del soterrani embolicats de color groc.
Personalment m’ho vaig passar molt bé, xerrant, rient i
fent-la petar amb els companys de taula. Confiem de
poder repetir-ho molts anys més.
Enric Querol

Audiovisuals
Val a dir que els tres passes que es van fer amb motiu de la setmana d’aniversari: Seam 2009, el Trou de Fer
( Barrancs) i el d’Escalada en gel a Noruega van ser realment impressionats. Des del Butlletí felicitem molt especialment a les persones que han fet aquestes expedicions tant espectaculars
Mercè Mitjans

EL
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activitats per a tothom
Esquí de fons i raquetes
El dissabte 27 de febrer un grup de persones de l’UME ens dirigíem a Lles de Cerdanya per poder fer esquí
de fons i raquetes de neu.
El paisatge era fantàstic, la neu ho cobria tot. Una vegada
tothom va tenir el seu material vam començar les classes
introductòries i les pràctiques corresponents.
Entre el grup de persones que van fer esquí de fons cal mencionar els més menuts: Pol Vinent de 4 anys i Laia Campmany
de 5 anys. Val a dir que tots dos van fer una bona esquiada
igual que la resta del grup.
El grup que fèiem raquetes vam fer una excursió fins a l’estany de l’Orri.
La nevada que vam tenir no ens va permetre menjar a l’aire
lliure i per tant vam dinar al Refugi de Cap de Rec on ens
vam poder recuperar de l amullada que portàvem. Tot i així la
sortida va ser un èxit i esperem repetir-la l’any vinent.
Mercè Mitjans

Bicicletada
Com ja es tradicional, el pasat diumenge dia 7 de març vàrem celebrar la tradicional marxa de bicis fins a la
platja. El dia començava amb molt de fred i les previsions eran dolentes, però el temps va estar de la nostra
part i no va caure ni una gota (tenim influències).
La participació d’enguany va ésser entre 80 i 90 participants amb bicicleta, i unes 20 persones més fent de
suport; feia goig veure la fila de gent de totes les edats compartint el passeig fins a la platja.
En arribar ja teníem preparat l’esmorzar, consistent, entre altres viandes, en xistorra calenta, que va triomfar, com sempre. Fins a l’hora de marxar i mentre uns feien petar la xerrada, d’altres jugaven a la sorra, uns
altres contemplaven el mar que encara estava tranquil i la resta va improvisar un torneig de vòlei. La tornada la vam fer escoltats per la policia municipal, igual que a l’anada i es va fer sense cap incident. Sobre les 13
hores enfilàvem la Rambla i el final de la sortida.
Mentre pedelava recordava els inicis de la marxa, quan encara no hi havia carril bici i la bicicleta no era un
mitjà gaire utilizat; aleshores vàrem veure la necessitat de disposar d’un carril bici que ens portés fins a la
platja. Recordo que varen ser molts anys en què fèiem la nostra singular petició a l’Ajuntament amb enganxines, cartells, recollida de signatures... fins que al cap d’uns anys, no recordo quants, l’Ajuntament ens va
comunicar que portava el projecte endavant. Va ser cap a l’any 89 quan es va obrir al públic. En aquell moment i per raons que no fan al cas, no es va fer una inauguracio oficial, ni tampoc se li va donar ressò, però
en el fons nosaltres ens vàrem sentir sastisfets i a la vegada contents per tots els esforços que ens van conduir a aconseguir el primer carril bici de Gavà.
Passats tots aquests anys i veient la quantitat de gent que utilitza el carril, a peu, corrents o en bici, ens
sentim satisfets i fins i tot autors indirectes de la seva construcció.
Una vegada més, la història dóna la raó que no hi ha coses impossibles si darrere hi ha gent amb voluntat,
illusió, estima i que treballa per un projecte comú, que el nostre poble cada dia sigui millor.
auca
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Entrevista a....Raquel Leiva
“Hem d’oferir als nous socis tot allò que vam trobar nosaltres
en arribar”

La Raquel Leiva Jiménez té 32 anys, i viu a Gavà. Li agrada viatjar, sortir de cap de
setmana, voltar... No para quieta. No en va treballa en una empresa relacionada
amb la benzina i els carburants: energia per moure’s no li’n falta. Ara mateix,
però, tota aquesta energia l’encamina cap als seus dos menuts: l’Héctor i l’Hugo.
Ells ocupen a dia d’avui el seu temps i la seva illusió. Té ganes que creixin per
poder anar a la piscina amb ells, tot i que això l’obligui a deixar un altre dels seus
vicis confessos: l’aeròbic amb bicicleta. A l’UME hi va venir de la mà de la seva
cunyada, la Mari. Venien del CEC on, malgrat el nombre de gent que hi havia, no
trobaven l’escalfor que volien. Aquí van topar amb una bona estufa i ara ja no
passen fred. El seu centre d’operacions és SEAM, però no hi ha secció a què no
s’hagi vinculat en un moment o altre. És la secretària de la junta de l’entitat, i tots
aquests anys de dedicació voluntària i constant li han valgut aquest 2010 el reconeixement de “Sòcia Distingida”. Al seu carnet d’UME consta el número 1658.

Què ha suposat per a tu aquest reconeixement?
La veritat és que va ser tota una sorpresa, no m’ho esperava i em vaig quedar sense paraules quan me’n vaig assabentar. Jo
era a l’hospital amb els nens i van ser el Marcos i la Mari els primers a felicitar-me. Jo em pensava que em felicitaven perquè
els nens feien un mes. Quan m’ho van explicar, ni vaig reaccionar.
El fet de rebre aquesta distinció canvia el teu plantejament vers l’UME? Et veus obligada a haver-te d’implicar encara més amb l’entitat?
El fet de ser reconeguda per un grup de gent em fa sentir molt satisfeta, i encara que el que fas per l’entitat és perquè et ve
de gust, sempre és un orgull esdevenir “Sòcia Distingida”. El meu plantejament no canviarà, perquè sempre he fet i faré pel
grup tot el que estigui al meu abast.
Què significa l’entitat per tu?
L’UME és una espai familiar, un lloc on trobes un ambient sensacional, és com estar a casa. Aquí trobes el caliu d’un grup
de persones a les quals ens uneix un mateix motiu: ens agrada la muntanya.
I què aporta la Raquel Leiva a l’entitat?
Ganes de fer coses i ajudar sempre que puc.
Mirem una mica enrere. Quin és el teu millor record associat a l’UME?
La sortida que vam fer a la Pica d’Estats el 24 de juny de fa tres anys. Hi vam anar els de SEAM, Senderisme i les seccions
Infantil i Juvenil. Vam celebrar la revetlla amb coca i cava tots junts. Per mi va ser molt emotiu perquè, a més, era la tercera
vegada que intentava fer el cim i sempre ens havia fet mal temps. Aquell dia ho vaig aconseguir. Diuen que a la tercera va la
vençuda, no?
I el pitjor record de tots?
Crec que no he passat cap moment dolent dins de l’UME. Evidentment sempre hi ha instants de tensió i nervis, per exemple, a la sortida o l’arribada de la Marxa del Garraf. Però queda en això: nervis i res més.
En els darrers anys l’UME ha viscut un important canvi: més socis, més serveis, més activitats, relleu generacional al capdavant de l’entitat... Quin futur espera a l’entitat? Cap a on creus que hem de caminar?
L’UME ha de continuar mantenint la mateixa línia que té a dia d’avui. Es tracta de treballar per l’entitat. D’oferir als nous
socis tot allò que hem trobat nosaltres. El caliu, l’amistat i l’amor per la muntanya. Tan senzill com això.
David Achell

EL
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Cinc campions de la CCCR 2009
El passat 20 de febrer es va celebrar a la ciutat
de Reus el lliurament de premis de la XII COPA CATALANA DE MARXES DE RESISTÈNCIA. En aquesta edició, cinc membres de la
nostra entitat vam ser campions: JOAN CARLES ESCUTÉ, VERONICA PELAEZ, SERGI
FUENTES, MERITXELL MARTÍ i BALDIRI HERNANDEZ. Un gran mèrit i sacrifici duran el
2009 i aquest 2010 cercarem assolir altres fites.
Baldiri Hernández

Sortida collectiva UME
El cap de setmana
29 i 30 de maig
fem una sortida de
tota l’entitat. Anirem a l’alberg
situat a Bruguera,
a prop de Ribes de
Freser. És una
sortida oberta a
tots els socis amb
la voluntat d’estrènyer
contactes
entre les diferents
seccions. El preu

Vine al Campionat de

de la sortida serà de 15€ per
persona i inclou allotjament i
menjar. El programa de la
sortida és, sortir de bon matí i
anar a visitar el Monestir de
Ripoll, bressol del nostre país i
pàtria, i possible visita a una a
una Farga de Ferro.
L’endemà, pujarem al Taga o
farem una excursió més curta
fins a l’ermita de Perramon, on
destaca també per ser un roure monumental.
Miquel Comas

Simposium internacional

Carnaval 2010

Presentació SIMPOSIUM
INTERNACIONAL DEL
CARST, MÁLAGA 2010

Gaudiu d’aquesta imatge tant
divertida de la Secció infantil.
S’ho van passar SUPER BÉ!!!

Catalunya
M'agradaria (Baldiri, vocal de
competició UME) fer una crida
a tots els soci d'UME que els
agradi caminar, a inscriure’s a
la TRAVESSA DEL MONTSENY de 46 km, aquest any al
mateix temps CAMPIONAT
DE CATALUNYA PER ENTITATS i quants més hi anem
millor. Cal estar federat per
puntuar. La prova tindrà lloc el
proper diumenge 16 de maig.
Les inscripcions es podran fer
del 6 d’abril al 3 de maig o fins
als 600 de participació.
PODEM SER CAMPIONS!!!

Estudi atmosfèric a l’avenc
del Llamp
Dates de realització: 26-29 d’abril de 2010.
EGUME farà una presentació en
aquest important esdeveniment
internacional dels resultats obtinguts del treball per a la modelització del comportament atmosfèric a l’avenc del Llamp. La
comunicació es presentarà en
un llibre i en una revista internacional, editades per Springer.
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Mini ruta a Montserrat. 27 i 28 de febrer
Ens vam trobar davant de l’UME a les 7,35 hores del matí amb
moltes lleganyes i amb molta son, però amb ganes de passar-nosho bé i caminar força. A les 8,00 hores agafàvem l’autobús cap als
ferrocarrils de Sant Boi. Quan entràvem a l’estació, el Jordi va
“sentir un xiulet” (cap dels altres el vam sentir). Com acostuma a
passar a les sortides de l’UME ens vam trobar dos personatges
molt peculiars: un practicant de Kendo, amb qui el Jordi anava
parlant d’andana en andana, a qui tothom es va quedar mirant, i
un jugador professional de billar a tres bandes que ens va explicar
la seva carrera com a jugador. Vam parar a Monistrol de Montserrat per començar a caminar fins al refugi de Santa Cecília. Vam
tenir problemes per trobar el camí que havíem d’agafar i se’ns va
ocórrer preguntar-li al savi del poble i aquest va ser el diàleg (el
savi tenia un mal dia):
-

Perdoni, la Capella de l’Àngel?
La Capilla del Agua?
No, no la Capella de l’Àngel
Ahí donde han “exo” el Cremillera ete nuevo.

Tot seguit vam deixar l’home amb la paraula a la boca perquè no ens podíem aguantar el riure.
Vam caminar 2 hores i mitja fins arribar al refugi (el camí feia pujada, eh?). Vam passar la resta del dia allà, parlant i fent
activitats amb el nostres estimats monitors la Marta, el Marc i el Jordi. L’endemà ens vam aixecar i vam preparar un bon
esmorzar. Vam caminar molt poc fins a Montserrat, on vam passar el dia. Després vam agafar el “cremillera” fins a Monistrol de Montserrat i allà vam agafar el tren de tornada.
Lloc: Refugi de Santa Cecília “Bartomeu Puiggrós” ( Monistrol de Montserrat)
Secció Juvenil: Edgar Trujillo, Carlos R. de Liébana

Caminada a Montserrat
Com cada any, el 15 de maig
realitzarem la Caminada des de
Gavà i Castelldefels a Montserrat
per muntanya.

vocal de senders. Pels qui
volen participar però no
s’atreveixen amb tans
quilòmetres, us podeu

La sortida serà a les cinc del matí i
l’arribada sobre les nou de la nit.
Els marxadors tindran u cotxe de
suport on podran deixar les
motxil.les i la tornada es farà en
bus. Per a més detalls els
interessats poseu-vos en contacte
amb secretaria i contacteu amb el

Unir al grups des de Gelida
i fer la meitat del recorregut.
Animeu-vos i acompanyeunos en aquesta caminada
tant especial.
Víctor Espinós

Curs d’orientació i GPS en UME
En aquest curs aprendrem les tècniques d’orientació que ens ajudaran a situar-nos i
desplaçar-nos per la muntanya en zones conegudes o desconegudes amb l’ajuda d’un
mapa, la brúixola i el GPS i també a estudiar i preparar prèviament un itinerari. Dia 17,
matí: Sessions teòriques d’elements del mapa, funcionament de la brúixola i preparació
d’un itinerari amb aquests elements.
Dia 18: Sessió pràctica de tot el dia a la zona del Montseny.
Dia 24, matí: Sessions teòriques de particularitats de l’orientació i funcionament del
GPS. A la tarda: preparació d’un itinerari amb el mapa, la brúixola i el GPS.
Dia 25: Sessió pràctica de tot el dia per l’itinerari preparat el dia anterior.
EL
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Formació
Vols adquirir autonomia a muntanya? Aquí tens el cursos que tindran lloc en els propers mesos. Enguany l’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 17, 18, 24 i 25 d’abril.
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UME. Data límit d’inscripció:
9 d’abril de 2010.
Preu del curs: 60€ federats i 70€ + llicència temporal no federats. Els socis d’UME tindrà un descompte de 10€.
Dues sessions teòriques i dues de pràctiques.
Objectius del curs: Dotar als alumnes d’uns coneixements i unes capacitats que permetin realitzar una lectura
d’un mapa topogràfic, identificar els elements del terreny, utilització de la brúixola, calcular un rumb, trobar el
punt d’estació, utilització bàsica del GPS i l’estudi i preparació d’un itinerari. Tot això els permetrà desplaçar-se
amb seguretat per la muntanya
III Jornades d’estudis d’espeleologia 10 i 11 d’abril
Dissabte, 10 d’abril. Sessions teòriques d’estudis espeleològics. Lloc: Sant Pere de Ribes, carrer del Pi, 25. En
reconeixement a les tasques espeleològiques del GER
Diumenge, 11 d’abril. Descoberta de les formes càrstiques del Garraf. Sortida a l’avenc d’Emili Sabater o passejada per descobrir les formes del calcari. Inscripcions anticipades obertes a tothom.
Iniciació a l’Escalada, nivell I del 21 al 25 d’abril
Docència a càrrec de membres de SEAM. Dia 21, presentació i classe teòrica al rocòdrom. Dies 24 i 25, sessions
teòriques i pràctiques a Montserrat.
XXII Curs d’Espeleologia Juny
Docència a càrrec de membres UME. Adquereix els coneixements per ser autònom a partir de les classes dels
nostres monitors.



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

Alpinisme, nivell II del 15 al 29 d’abril
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: Centre Excta. Molins de Rei.
Preu del curs: 140€ amb llicència federativa. Data límit d’inscripció: 14 d’abril de 2010.
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.
Curs de Barrancs, nivell I Maig / Juny
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: C.A. Viladecans. Aquest curs
s’inclou dins de les sortides de TAST de Joventut.
Redacció
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Secció

Activitat

SEAM

ALPINISME

Cap de set. 17 i 18

Alpinisme als Alps francesos. Ascensió a la Barre des
Écrins 4,101 metres
Excursionisme SENDERISME
GR 11 Sender del Pirineu. Realitzarem 4 etapes de la
Fabrica Orbaitzeta a Zuriza.
Formació
ORIENTACIÓ I GPS Curs d’orientació i GPS, nivell 1. Durada: dos cap de setmana 17, 18,
24 i 25. Inscripcions fins el dia 9 d’abril.
Espeleologia
JORNADES
III Jornades d’estudis Espeleològics del Garraf. De 10 a 14 hores
D'ESPELEOLOGIA presentació dels treballs. Lloc: Sant Pere de Ribes, c/ del Pi, 25.
Espeleologia
JORNADES
III Jornades d’estudis Espeleològics del Garraf. Visita a
D'ESPELEOLOGIA l’avenc Emili Sabaté o passejada per Campgràs per veure
l’erosió del karts.
Entitat
GUIES DEL
Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn.
CASTELL
La visita començarà a les 10 hores davant l'Ermita de Bruguers.
Infantil i Juvenil EXCURSIÓ
Excursió a la Clota. Farem un joc d’orientació mentre
pugem a les Agulles.
Formació
ESCALADA al
Portes obertes al Rocòdrom. Tothom podrà practicar l’escalada al
ROCÒDROM
rocòdrom de la Nova Piscina Municipal. Horari: de 10 a 13 hores.
Natura i Cultura ELS NOSTRES
Castell de Castellví de Rosanes. Sortides culturals
CASTELLS
obertes a tothom. Si vols conèixer el nostre patrimoni no hi faltis.
SEAM
CORREDORS
Ascensió al Pic de l'Infern. Cim situat al la zona d'Ull de Ter

Dimecres 21

Formació

ESCALADA

Secció

Activitat

Cap de set. 1 i 2

SEAM

ASCENSIÓ

Dissabte 8

Excursionisme

SENDERISME

Diumenge 9

Entitat

GUIES DEL
CASTELL

Ascensió al Pic de Molières 3,010m. L’ascensió es podrà
realitzar amb raquetes de neu o esquís de muntanya.
GR 5 Sender dels Miradors. Etapa 2: Olesa de Bonesvalls a
Gelida. Distància: 14kms. Dificultat: Mitjana.
Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn.
La visita començarà a les 10 hores davant l'Ermita de Bruguers.

Diumenge 9

SEAM

ESCALADA

Escalada clàssica a Montserrat. Informació vocal de la secció.

Diumenge 9

Barrancs

30 de març - 5
d'abril
31 de març - 5
d'abril
Divendres 9
Dissabte 10
Diumenge 11

Diumenge 11
Diumenge 11
Diumenge 11
Diumenge 18

Dissabte 24
Dissabte 24
Diumenge 25

Cap de set. 8 i 9
Dissabte 15
Dissabte 22
Dissabte 22
Diumenge 23
Diumenge 23
Cap de set. 22 i 23
Cap de set. 29 i 30

ABRIL

Descripció

Iniciació a l’escalada de diferents llargs equipats.
Presentació el dia 21 i pràctiques el cap de setmana 23
i 24 a Montserrat.
Excursionisme MITJA MUNTANYA Massís del Montseny. Itinerari circular. Distància: 14
quilòmetres. Dificultat: mitjana
Infantil i Juvenil ACTIVITAT AL
Activitat al local a les 5 de la tarda. Activitat temàtica,
LOCAL
t’ho passaràs d’allò més bé.
Excursionisme INICIACIÓ
Iniciació a l’excursionisme. Excursió matinal per la zona
de Gavà i Massís del Garraf. Sortida 8,30 (l’home del Mil·lenni.)

MAIG

Descripció

BARRANC AMB
AIGUA
Infantil i Juvenil CAMPAMENT
AZIMUT
Excursionisme TRAVESSA

Sortida de Barrancs. Farem un barrancs amb aigua de dificultat
bàsica. El lloc dependrà de les condicions del temps.
CAMPAMENT GENERAL AZIMUT. Anem al Refugi d'Erols
(Berguedà) amb els grups de tot Catalunya. Quin ambient!!!
A peu a Montserrat x muntanya. Inscripcions a l’UME.
Sortida a les 5 de la matinada. Distància: 56 kms. Dificultat: alta.
Infantil i Juvenil ACTIVITAT AL
Activitat al local a les 5 de la tarda. Activitat temàtica,
LOCAL
ben segur que t’agradarà.
Excursionisme MITJA MUNTANYA Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Itinerari circular.
Distància: 15 quilòmetres. Dificultat: baixa.
Excursionisme EXCURSIÓ
Excursió familiar al Collsecabra. Anirem a l'Esquirol i farem
FAMILIAR
camí cap a la roca Foradada. Excursió de tot el dia.
Excursionisme INICIACIÓ
Iniciació a l’excursionisme. Excursió matinal per la zona de
Gavà i Massís del Garraf. Sortida 8,30 ( l’home del Mil·lenni.)
SEAM
ESCALADA
Escalada esportiva a Prades. Sortida de cap de setmana a
fer escalada a les Muntanyes de Prades.
Entitat
TOTHOM A
Sortida col·lectiva. Anirem a l'Alberg de Bruguera. Hi haurà
MUNTANYA
visites, excurscions fàcils i/o pujada al Taga. Apunta-t’hi, serem una
bona colla.

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
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

