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activitats previstes són: excursionisme, orientació, escalada, i
barranquisme. De fet es pretén
donar orientacions bàsiques en
aquestes disciplines i evidentment portar-les a la pràctica, tant
en l’entorn més proper com en
altres indrets, per exemple de la
serralada Prelitoral, on es desplaçaran per a les sortides d’un dia.
Per als joves, el punt de trobada
serà la seu d’UME, a la Rambla.

Enguany l’UME comença una
nova experiència: un casal d’estd’estiu adreçat a infants i joves.
Pel fet d’estar organitzat per
UME, com a entitat de muntanya, la línia del casal serà diferent als casals que fins ara s’han
ofert a Gavà. Així doncs, per als
infants de 6 a 14 anys s’han planificat un seguit d’activitats que
es faran en gran part a la muntanya i per tant s’aprofita l’entorn
que tenim tant proper : el parc
natural del Garraf i la zona de la
Sentiu bàsicament. Tot i així
s’han previst sortides d’un dia a
altres indrets com el Montseny,
Sant Llorenç del Munt , Montserrat... El lloc de trobada i
recollida serà el rocòdrom
(Nova Piscina Municipal).

L’horari, tant per a infants com
per a joves. serà de dilluns a
dijous de 9 a 14 hores i els divendres de 9 a 17 hores (sortides
d’un dia).
Per als més petits hi ha la possibilitat de disposar d’un servei d’acollida matinal de 8 a 9.
Des d’aquest butlletí desitgem
molta sort a aquests joves em-

Per als joves de 15 a 18 anys les

prenedors (monitors, monitores i professionals de la muntanya) en aquesta nova iniciativa.
L’educació en el lleure és un
aspecte clau en el creixement
dels nostres infants i joves. Ferho des de la vessant de la muntanya és un privilegi, ja que,
com deia el doctor Sabater Pi,
“si observes, coneixes; si coneixes estimes i si estimes protegeixes.” I evidentment ell ho
deia referint-se a l’ecologia.
A banda de l’objectiu que
aquests infants i joves gaudeixin
de les activitats planificades
també porta implícit el missatge
d’estimació i respecte per la
natura i la muntanya com a lloc
que cal preservar per part de
tots.
M. Mercè Mitjans

Entrevista a....
Marc Zurriaga
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Hem fet el cim

Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
2266 Alberto Escobar
2267 Raquel Corobaç
2268 Rafael Membrado
2269 Alicia Villegas
2270 Erika Villegas
2271 Jordi Arque
2272 Meritxell Motos
2273 Jordi Luz

Hi ha moments importants de la
història en què un és al costat de
la televisió o del transistor sabent
que s’assoleix una fita històrica.
Un d’aquest moments són aquelles paraules d’Oscar Cadiach:
“Catalunya, hem fet el cim”,
en arribar al cim de l’Everest l’any
1985, acompanyat d’Antoni Sors i
Carles Vallès. En aquests 25 anys,
molts ho han intentat, però són
pocs els que ho han aconseguit;
s’estima que només el 20 per cent
dels que ho intenten ho fan, i de
catalans només són 18. L’Everest,
amb el nom tibetà de Chomolungma (Deessa Mare de la Terra) i
amb el nom nepalès de Sagarmatha (Deessa del Cel) amb 8.848 m,

és una muntanya desafiant, ho era
als anys 20 per a les primeres
expedicions, ho va ser a mitjan
segle XX quan es va assolir el cim,
i ho continua sent. En alguns casos, la filosofia i el sentit del cim
han canviat totalment, anant cap a
un vessant més “turístic” o a batre algun altre record per tal de
ser el primer a fer quelcom. És
clar que un cop explorat tot el
món, i amb la condició humana de
ser el primer en alguna cosa, què
ens queda? Ser el més jove, doncs
ja fem tard, ja que n’hi ha una de
preparada a fer cim amb un nen
de 13 anys o també podríem fer
el cim d’esquenes, en això sí que
seríem els primers. No hem d’-

oblidar que un assoleix el cim
amb l’experiència i gràcies a la
gent que l’envolta, a la pinya de
persones de l’expedició, on és
vital la planificació del com i el
quan de l’objectiu des de l’inici,
on cal una maduresa física i
mental, per tal d’aplicar la llei de
l’esforç i el treball per arribar a
la fita final. I uns últims ingredients, que el temps i la salut ens
acompanyi.
Gràcies als 18 per pujar Catalunya al cim del món i gràcies als
centenars d’expedicionaris, que
sense tenir l’objectiu de pujar-hi,
han contribuït a la fita.
Redacció

2274 Yon Tejada

Reconstrucció d’una cabana de pedra

2275 Enrique Cruz
2276 Vicente Luz
2277 Beatriz Fernandez
2278 Ricard Bassagañas
2279 Laia Arqué
2280 Aida Garrido
2281 Nil Brullas
2282 Òscar Brullas
2283 Olga Ordax-Avecilla

Passejant per la muntanya, sovint
ensopeguem amb vestigis que,
confosos amb el terreny, encara
s’hi entreveuen: marges, petits
habitacles, tanques, grans corrals... Són construccions fetes
amb pedra, arrelades al terreny,
amb el qual sovint es confonen, i
plegades al relleu, del qual aprofiten els accidents naturals.
Són construccions humils, barates, fetes amb el rebuig dels
camps del voltant, que així esdevenien conreables. Són estructures sostingudes sense argamassa,
ni calç, ni ciment: les sostenen la
gravetat i la perícia de les for-
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mes constructives, que han
permès que desenvolupessin
llur funció secular a la intempèrie i sota les inclemències
del temps, sense cap manteniment.

xerrades informatives i una
sortida matinal per restaurar
una d’aquestes construccions de
pedra seca: una antiga cabanya
de vinya que hi ha a les Ferreres.

En definitiva, formes antigues i
arrelades: arquitectura popular
en pedra seca. Patrimoni cultural i etnològic que no podem
deixar perdre, sota la indiferència d’una ciutat devoradora.

Esperem que vingueu. Valdrà la
pena.
Auca

Per això, la Unió Muntanyenca
Eramprunyà, el Grup Ecologista Quercus i el Centre d’Estudis de Gavà us convoquen els
propers 4 i 5 de juny a unes

Vespres a Bruguers

Cerquem administratiu

X Caminada Nocturna

En commemoració dels 500
anys del trasllat de la Mare de
Déu de Bruguers al Sitjar, el
Cor de Cant Gregorià de Gavà
realitzarà l’acte litúrgic de les
vespres a Bruguers. Tindrà lloc
a l’ermita de Bruguers a 2/4 de
7 de la tarda. També hi haurà
una breu explicació de l’ermita.
UME i altres entitats de Gavà
collaboren en aquest acte.

UME necessita una persona
per realitzar tasques administratives a la nostra seu social i per cobrir les hores actuals d’atenció al públic, amb
possibilitat d’ampliar horari.
Requisits: ser soci, responsable, de tracte amable i parlar i
escriure correctament en català. Si t’interessa envia’ns un
correu a info@umegava.org.

El dissabte 10 de juliol farem la
X Caminada Nocturna. El
recorregut sortirà de la plaça
Balmes, pujarem al castell
d’Eramprunyà, on farem el
sopar de motxilla, i cap a la
una arribarem a Gavà. Les
places són limitades, 100 persones, i cal fer les inscripcions
prèviament a UME o a la Fira
d’Entitats, fins a exhaurir les
places.
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Digues la teva ...
Li confeso que m'ha provocat un
cert astorament l'article publicat
per a vostè en el butlletí nº IX i
que porta per títol “Digues la teva...creem les bases d'UME.”
Acostumat com estic a llegir en el
butlletí notícies relacionades amb
les activitats de l’entitat i els seus
socis, no em podia passar per alt
un article com el seu. Per tant, i
atenen el seu prec, passo amb tota
humilitat i el respecte degut, a dir-li
la meva.
President, vostè podria semblar un
anacrònic literal i precís, si continua pensant que les entitats excursionistes com la nostra són encara
bressol de coneixements geogràfics, amor per la terra, escoles de
país i un bon grapat més de valors
socials.
Des de ben petit he sentit una
passió desmesurada per la muntan-

ya, per viure-la, perquè em deixés
entrar i poder mirar-la, sentir-la.
Perquè em conquerís. De mica en
mica, doncs, vaig esdevenir en un
muntanyenc que creu haver trobat
un tresor. Que ja mai més deixarà
d’assistir encuriosit al fabulós misteri de la natura, ni de l’extraordinària
bellesa de les seves formes, ni de la
seva pau.
Des de dalt la carena he vist, però,
créixer el meu pais, en un seguit de
dramàtiques convulsions. El formigó,
l'asfalt, el ciment... han arribat ben
bé al cor de les muntanyes. Alhora,
el centenari teixit excursionista
d'arreu, i les seves entitats, impulsades per l'impacte de la indústria de
l'oci i el negoci del turisme, s'han
transformat en competitives entitats
esportives. Ara les noves generacions ja no fan muntanya, fan esport,
amb noms tana exòtics com trek-

king, running, raids, bikes... caram,
quin prodigi! Quina capacitat té la
vida d'avui de convertir tot plegat en
un mercadeig sorollós i de colors
llampants.
L'altra qüestió, la del referèndum
per la independència de Catalunya, li
ho diré amb absoluta franquesa:
vostè desvarieja. Gavà ha esdevingut
una població de l'àrea metropolitana
despersonalitzada, una petita ciutat
feta a mida de les conteses electorals, desnaturalitzada, desposseïda
d'ànima. On continuen els usos del
franquisme, i el catalanisme, com
aleshores, circula d'amagat. Un clar
exemple de tot això són els successos relatats en l'article que
vostè signa.
Voltaire, que és un personatge gens
sospitós d’inclinacions independentistes, ni tan sols catalanista, va establir els límits ( continua pàg següent)

VIIa Trobada de Descens de barrancs, canyons i engorjats.
IVt Congrés Internacional 25, 26 i 27 de juny – El Pont de Suert, Alta Ribagorça
Arriba la setena edició de Gorgs
de la mà de les dues federacions
organitzadores, la Federació d’EnEntitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la Federació Catalana
d’Espeleologia (FCE). Les principals novetats d'aquest any són:
cursos de formació, servei de
llar d'infants, concurs fotografia
i concurs audiovisuals.

nivell, i us podreu apuntar en el
moment de formalitzar la vostre
inscripció. Les matèries que tractarem seran primers auxilis, progressió amb corda, auto socors,
aigües vives i iniciació al descens
dels canyons i barrancs, amb una
durada màxima de 4 hores cada
mòdul i impartits dissabte al matí i
tarda, així com el diumenge.

Els Mòduls de Formació estan
dirigits a tots els participants, tots
ells adequats depenent el vostre

L’organització de GORGS, posa a
la vostra disposició un servei de
Guarderia pel dissabte 26 de 9 a

18 hores. S’haurà de fer la prereserva del servei en el moment de
la inscripció, o a la recepció de
Gorgs. El servei serà gratuït. S’haurà de formalitzar la reserva a la
recepció de Gorgs (per a què sigui
vàlida). Es cobrarà una fiança de
30€, que serà retornada diumenge
27, de 10 a 12 h. En el cas de recollir el nen/nena més tard de les
18 h, no es retornarà la fiança.

FESTA MAJOR SANT PERE 2010

ESCALADA A MONTSERRAT

Un any més, UME participarà en la Festa Major del nostre patró, sant Pere.
Quatre esdeveniments centraran l’atenció de l’entitat.

S’informa als escaladors de les
restriccions temporals en dos sectors de la muntanya de Montserrat
amb la finalitat de preservar la fauna amenaçada i després de constatar l'inici de la seva reproducció.
Les zones són: can Jorba (serrat
dels Tudons) i el clot de la Mònica
(serrat de la Pastereta). Més informació en feec.cat.

Dissabte, 26 de juny, matí i tarda, serem a la Fira d’Entitats que enguany
estarà situada a la Rambla. Aquest mateix dia, però a la Nova Piscina Municipal, hi haurà portes obertes al Rocòdrom, per tal que donis els primers passos en el món de l’escalada.
Diumenge, 27 de juny,al matí, també al Rocòdrom, tindrà lloc l’Open
d’Escalada. Mostra les teves habilitats i troba el teu límit escalant.. Per als
infantils i juvenils hi ha una cita ineludible, el Xerinolis. La Cuca Mallola i la
resta del bestiari passejaran i ballaran pels carrers de la vila.
Redacció

Redacció

Notícies
de la
FEEC
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Voluntaris per la llengua
En breu, UME signarà un acord de collaboració amb el Centre de
Normalització Lingüística Eramprunyà per promoure el programa “Voluntariat
per la Llengua”.
L'objectiu del programa "Voluntariat per la llengua" és facilitar a totes les
persones que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo
que el puguin practicar en un context real i relaxat. Aquest programa promou
el voluntariat lingüístic, de manera que persones que parlen habitualment català
destinen una part del seu temps a conversar amb persones interessades a
agafar fluïdesa, perdre la vergonya i poder-lo parlar d’una manera natural.
Compromís i durada: el mínim compromís que es demana és una participació
de 10 hores: 1 hora a la setmana, durant 10 setmanes. A partir de la inscripció
de les persones al programa, es formen les parelles lingüístiques, tenint en
compte els horaris disponibles i les afinitats. Totes les persones que participen
en el programa ho fan d’una manera desinteressada.
Qui pot ser voluntari o voluntària? Totes les persones majors d’edat que parlin català habitualment. No es
demana cap titulació, només que disposin d’una hora a la setmana per conversar en català amb la persona
assignada, per tal que aquesta pugui practicar-lo d’una manera distesa tot parlant de temes quotidians.
Qui pot ser aprenent o aprenenta? Totes les persones majors d’edat que ja tenen un mínim coneixement del
català, que ja el parlen encara que sigui amb dificultats i que volen agafar fluïdesa, perdre la vergonya i incorporarlo d’una manera natural a les activitats quotidianes, laborals o de relació social.
Si hi esteu interessats adreceu-vos a Secretaria, bé personalment o a través de info@umegava.org. Disposem de
les fitxes d’inscripció del programa.
Redacció

Comissió actes conmemoració del 50è aniversari
S’ha format una comissió per la
preparació del nostre 50è
aniversari, que com ja sabeu se
celebrarà d’aquí a 4 anys, és a
dir, l’any 2013.

activitats que ens ajudaran a
donar el ressò que una fita com
aquesta representa. Són 50 anys
de muntanya a Gavà, 50 anys
d’UME.

La comissió és oberta i esperem
la collaboració de tothom, molt
especialment dels socis de la
primera època,

Moltes han estat les generacions
que durant aquests 50 anys hi
han deixat la seva petjada;
recuperar aquesta part de la
nostra història i assegurar que
quedi per a la posteritat és un
dels objectius prioritaris de la

També serà molt important
comptar amb les diferents
seccions per poder preparar les

comissió.
Per qualsevol informació podeu
dirigir-vos a Secretaria o a Josep
M. Comas.
Inicialment la comissió es reuneix
una cop al mes i, com hem dit al
començament, totes les
collaboracions i aportacions hi
són benvingudes.
Auca

Digues la teva… (continuació)
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de la quesito: “No estic d'acord
amb el que dius, però moriria
per defensar el dret a dir el que
penses.” No ha estat mai fins
ara, entre les meves prioritats, la
independència de Catalunya.
Pensi, però, que el que aquí ens
juguem és una manera
d’entendre la convivència entre
tots nosaltres, pensem el que
pensem. La decisió de la junta és

clarament majoritària, i deixarse pressionar després per un
sector que no accepta el lliure
pensament, ni la personalitat de
Catalunya, fins al punt de
revocar un acord de junta pres
en llibertat, ho trobo, com a
mínim lamentable. Sr. Gómez,
vostè ja és ara un president de
palla, tan afeblit, que qualsevol
grup podrá modificar els acords

pressos per vostè i la seva junta.
Sens dubte, la seva dimissió havia
d'ha ve r e sta t ir re vo ca bl e.
La meva aportació al debat és que
els que encara creiem en
lamuntanya i que una altra
Catalunya és possible, ens donem
de baixa de l’UME. Per si cal,
reeixir en una nova entitat que no
s'hagi oblidat per sempre les
arrels de l'excursionisme català.
Soci nº 1536
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Campaments 2010
Aquest any els campaments d’estiu organtizats per la Secció Infantil
i Juvenil de l’entitat es faran a
Bagà, concretament al terreny
d’acampada de Riugrèixer.

els qui surten del campament per
pernoctar una o dues nits durant
tots els campaments

tots junts i participar de les activitats organitzades per a
tal fi.

S’estructuren en dos grans grups:

-Campament Itinerant: nascuts
entre 1993 i 1995, exclusivament
per a associats.

-Campament Base: nascuts entre
1996 i 2003. Poden ser socis o
no. Es contemplen dos subgrups,
el Base i els més grans, que anomenem Anar i Tornar perquè són

Es repeteix l’experiència dels últims
dos anys, que les famílies vinguin a
recollir els infants i nois i noies al
mateix terreny d’acampada amb la
finalitat de compartir una jornada

Les inscripcions ja han
començat. Hi ha límit de
places: 70 per al Base i
10 per a l’Itinerant.
Més informació dimecres i divendres al local
de l’entitat.
M. Mercè Mitjans

Més que un viatge
Un viatge a l’altra punta del món, a 20.000 quilòmetres de casa, no és un viatge que es pugui organitzar d’un dia per l’altre. Després d’un any de preparatius, el 22 de desembre passat la família Brullas
(Elisabeth, Marina i Josep) volàvem cap a Nova
Zelanda, o com li diuen els maoris, Aotearoa. Després de fer escala a Milà i a Singapur i de més de 24
hores de vol, arribem a Auckland, la ciutat més
important de l’illa Nord. És 25 de desembre (fum,
fum, fum!) i tothom ens diu: Merry Christmas!
Com a mitjà de transport i com a casa ens valíem
d’una autocaravana, i hi vam fer més de 4.000 quilòmetres descobrint un país amb infinitat de paisatges: volcans impressionants com els del Tongariro National Park o el Mount Taranaki, zones hidrotermals amb
gèisers, fumaroles i piscines calentes, platges solitàries, selves amb falgueres arbòries, fiords amb parets de més
de 1.000 metres d’alçada al Fiorland National Park, glaceres que gairebé arriben fins al mar, sistemes càrstics
quilomètrics, muntanyes que freguen els 4.000 metres com el Aoraki Mount Cook...
El que trobes a faltar en un país tan salvatge són animals: les aus hi són pertot arreu, però mamífers, rèptils i
amfibis i són més escassos. L’ocell més representatiu és el kiwi, que és el símbol de NZ, tot i que veure’l en
llibertat és tota una raresa.
NZ té fama de tenir els trescs més macos del
món, i no volíem marxar sense haver-ne fet un;
així doncs, ens vam calçar les botes i vam fer el
Routeburn Track, un Great Walk (grans caminades). Van ser tres dies dormint en refugis i recorrent paisatges completament diferents dels que
estem acostumats a veure pel Pirineu.
Kia Ora!

Josep Cabré
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Senderisme
Bé, hem arribat a l’estiu i fent un repàs d’aquests mesos penso que, tot i el temps que hem tingut (neu,
pluja, fred, vent…), hem aprofitat força les sortides
programades. Totes han estat molt bé però voldria
marcar amb lletres grosses les dues que vàrem fer a la
serra de la Mussara.
En la primera, des de Vilaplana a la Mussara vàrem
trobar molta neu, tot i que feia quinze dies de la gran
nevada. Sortírem de Vilaplana seguint el camí de les
Tosques i, girant a la dreta pels cingles d’en Martí,
donàrem la volta cap a l’oest buscant la serra de la
Mussara fins arribar al refugi, on vam dinar, i tornada
cap al mateix camí de les Tosques en direcció a Vilaplana. Al paisatge ple d’alzinars, roures i els pins que
s’obren pas entre matolls i garrigues, s’afegí la novetat
de la neu, que va fer que la caminada fos com si anéssim d’excursió de petits, tirant-nos boles de neu, lliscant i rient.
La segona excursió per la mateixa serra de la Mussara va ser des de la Mussara fins a Capafonts. Al paissatge típic
de la serra que comentàvem abans es va afegir el gel causat per les baixes temperatures d’aquells dies; vam començar a caminar a cinc graus sota zero. Les formacions del gel eren espectaculars, amb canelobres impressionants sobretot a la cova del Grèvol i la cova de les Gralles. Uns caminants ens van portar pel naixement del Brugent amb formacions a vora l’aigua que s’havien enganxat a les branques i fulles dels matolls. Hi havia un salt d’aigua que s’havia congelat i s’havien format a la part dels matolls com uns bolets de gel que pensàvem que eren
deguts a la humitat que hi havia i, en canvi, resulta que era l’aigua d’una riera que s’havia congelat; en apropar-t’hi
podies sentir com cruixia el gel i es trencava. Vam gaudir d’un paissatge com tardarem molts dies a veure ens
aquests indrets.
No puc deixar de felicitar la Cristina Diez per haver fet la Molins de Rei a Vilafranca, 45 km., amb quatre costelles
trencades en una sortida anterior; fins després de la caminada, quan va anar al metge perquè li feia mal, no ho va
saber. Felicitats per l’esforç que vas haver de fer.
Víctor Espinós

GR-11, Navarra fet
Seguim fent passos pel GR11; el vàrem començar
fa tres any al Far d’Higuer i ja hem creuat tot
Navarra. Enguany, per Setmana Santa, s’han realitzat 4 etapes, des de la Fàbrica Orbaitzeta a
Zuriza. Com moltes vegades passa, l’objectiu és
fer camí, però una de les millors coses és la convivència entre tot el grup. Paraules com
“patxaran” i “sácala Juan” passen al record inoblidable d’aquest viatge; si no us ho creieu parleu
amb els components del grup. Membres d’esqud’esquerra a dreta: Nèstor, Víctor, Montse, Laia,
Maite, Neus, Miquel, Merche, Maria, Bàrbara,
Mateu, Paulina, Consol, Mercè i Juan.
Néstor Gómez
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A peu a Montserrat per muntanya
Una cinquantena de persones han participat enguany en l’edició “A peu a Montserrat x Muntanya”. Sorprenent acollida si tenim en compte que se’n fa molt poca
difusió i que cal complir el requisit de ser caminador. La
segona sorpresa ve del mateix grup: 50 persones que anaven per feina i des del primer moment anaven per sota del
temps estimat. Lògicament, amb aquesta empenta van
arribar a Montserrat més d’hora de l’habitual. Entre 15
hores els primers i 16 hores els últims per 60 quilòmetres.
No està gens malament. Com tampoc està malament el fet
que només 3 persones abandonessin. L’organització va
haver de reforçar la intendència i el suport amb cotxes
davant aquest grup tan nombrós. Al final, cansats però
contents, ens quedem amb les felicitacions dirigides als membres de l’organització, en Josep Gustà i en Víctor Espinós.

V Circuit Raquetes 2010
El passat 11 d’abril es va celebrar la darrera prova de l’edició d’enguany del Circuit Català de Raquetes de Neu.
50 km recorreguts pels Pirineus en un total de 7 caminades en unes condicions òptimes d’organització i amb
prou quantitat de neu. Si a tot això li afegim una climatologia favorable i la possibilitat de gaudir d’un entorn
pirinenc d’excepció, el resultat és un agradable record d’uns dies inoblidables que ens van arribar al cor.
Els companys d’UME que hem participat en les diferents proves hem tornar a trepitjar de valent formant part
activa i motivada en totes les jornades. Una vegada realitzades les dues primeres raquetades continuem fins al
municipi de Lles de Cerdanya en un dia fred però assolellat per anar a la tercera prova del circuit. Va ser un
recorregut pel bell mig del bosc fins a situar-nos per damunt de l’estany de l’Orri i el pla de les Someres a
trobar el refugi del Pradell.
La sorpresa de la temporada arriba amb la quarta prova. Lloc: Rasos de Peguera, 19 graus sota zero i, amb el
frontal al cap, un total de 150 raquetistes, tots situats en el marge dret d’una de les pistes d’esquí; quan es va
donar el tret de sortida dels més de trenta participants de la copa catalana, ràpidament tots van sortir darrera
seu marcant un bon ritme fins assolir el cim del Pedró (2.067 m). En la baixada per un sender entre el bosc, les
petites llums dels frontals configuraven un escenari únic i fantasmagòric. La nit va continuar al refugi amb una
festa pica-pica i entrepans de botifarra, també sorteig de material per a tots. Els d’UME, formant gresca, vam
tancar el bar a les dotze. A la sortida ens vam trobar que el terra era glaçat, sens dubte el més perillós de la
tarda-nit.
El refugi del Fornet està situat en els boscos de Bonabé (Pallars Sobirà) i va ser el punt de trobada per iniciar
amb vehicles tot terreny la cinquena prova del circuit. La sortida es va situar més enllà, on les condicions de la
neu ja eren òptimes. Un excellent dia en un marc incomparable d’aquesta recòndita vall que ens va apropar
quasi a Montgarri. Uns avituallaments molt generosos i una tornada en 4x4 al refugi del Fornet on el dinar de
germanor amb Vianda d’Àneu i altres plats van fer les delícies de tots.
L’ascensió al Puigmal (2.913 m) es un clàssic de l’excursionisme. Les condicions de desnivell positiu
fan que amb neu i raquetes es converteixi en una completa sortida de muntanya plena de sensacions.
L’itinerari traçat per l’embut, camí del pluviòmetre i fins al cim, va ser la millor recompensa a una
jornada on el temps ens va respectar molt. L’estada a l’alberg Pic d’Àliga amb un ambient “raqueter”
va ser molt entranyable per a tots. Com a anècdota cal ressenyar que, a la pujada, sense tenir ni idea,
vam agafar l’últim dels cremallera. Ens va anar d’un pèl haver de fer l’itinerari a peu fins al santuari.
Donem gràcies a la Mare de Déu de Núria.
El final del V Circuit Català de Raquetes va ser a Ull de Ter. Un total de vuit components d’UME per
realitzar un recorregut curt amb un traçat molt bonic pel peu del Gra de Fajol. La serp raquetera es
va deixar veure per tota la capçalera del riu Ter i l’intent de trobar d’altres companys d’UME que
realitzaven corredors no va tenir èxit, però hi eren.
Volem desitjar el millor per a tots els que ens han acompanyat en aquesta activitat de la FEEC i ànim, el proper
desembre iniciem una nova etapa de RAQUETES.
JUAN PEREZ
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Entrevista a....Marc Zurriaga
“Si deixo la Secció Infantil penso continuar “donant
canya” en alguna altra secció”

Només té 22 anys i ja és Soci Distingit de l’UME. En Marc
Zurriaga Mitjans estudia informàtica. De fet, ja acaba
aquest any. Segurament per oposició al que suposa estar
tantes hores assegut davant l’ordinador, li encanten les
activitats a l'aire lliure. És dels de conversa llarga i, segons
el dia, les seves dissertacions són antològiques. Per aquí hi
és des dels 7 anys, i des d’aleshores que pivota a l’entorn
de la Secció Infantil. És on va conèixer els qui avui són els
seus amics i la seva parella. I també aquí va explotar les
seves ganes de muntanya. Quan no el trobeu a la sala
d’infantil és perquè està fent algun curs d’escalada, al rocòdrom o fent avencs, a Espele o amb els de SEAM. Un
paradigma del soci polivalent que a hores d’ara ja ha començat el compte enrere per als campaments d’estiu. I ja
en porta... 15 de consecutius? És el soci número 1.134.

“Marc Zurriaga, Soci Distingit de l’UME...” Què se sent?
Molta illusió. M'estimo molt l’UME i considero que hi he treballat molt. Que l'entitat em reconegui aquesta tasca és molt
important. Quan vaig sentir el nom durant l'entrega de les distincions, no vaig reaccionar. Realment no m'ho esperava i vaig
tardar una estoneta a aixecar-me per recollir la distinció.
I ara no se sent més pressió?
Això no canvia res. No em plantejo ni deixar l’UME ni deixar de ser un membre actiu. De fet, quan deixi de coordinar la
secció penso seguir “donant canya” ja sigui en tasques generals o en alguna altra secció.
Què té aquesta entitat que enganxa tant?
És un grup que uneix persones per fer muntanya i sempre, en totes les seccions, es crea un ambient genial quan es fan activitats que després es trasllada a la relació personal. A mi m’aporta molt bons moments amb molta gent diversa. A més, la
secció infantil suposa un gran esforç que sempre es veu recompensat quan els nens et demostren que allò que fas és molt
important per ells.
I què creus que aportes tu a l’UME?
Soc una persona a qui agrada plantejar-se nous projectes i aconseguir-los. És per això que si em sembla que allò que faig es
millorable, insisteixo fins aconseguir-ho. Jo crec que aporto molta feina a l’UME, però és l’UME qui m’aporta més coses a
mi.
En la teva faceta de responsable de Campaments, com es presenten els d’enguany?
La veritat és que molt bé. Any rere any hem millorat tant pel que fa a organització com en participació dels infants. De fet a
hores d'ara l'únic problema és que tenim molta més demanda de la que podem assumir.
Potser per això enguany presenteu novetat... Com es presenta el Casal d’Estiu de Muntanya?
Ja feia anys que aquesta idea es plantejava. El casal ha de ser una alternativa als molts casals que ja tenim a Gavà, centrat en
la muntanya, fent la majoria d'activitats en aquest espai i permetent, en funció de l’edat, apropar-se o aprofundir en diversos aspectes de les activitats a la muntanya.
I per als que no puguin desenganxar-se d’UME, és compatible anar al casal i als campaments?
Són activitats complementàries. De fet, l'última setmana de casal acabem el dijous, ja que divendres marxem de campaments i així, tant infants com monitors, podem fer les dues activitats.
David Achell
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Excursió parc natural Montnegre-Corredor. 20 -21 març
Vam sortir de davant del Lidl cap a les 9,00
hores del matí. Ens enfrontàvem a dues hores llargues d’autocar. Quan vam arribar-hi,
vam esmorzar, i després ens vam familiaritzar amb l’entorn. Compartíem l’alberg amb
uns músics. Ens vam installar a les habitacions i tot seguit vam omplir el parc i el camp
de futbol de jocs que el nostres estimats
monitors, el Marc, el Jordi i el Joan van fer
amb molt d’amor. Vam fer temps per anar a
dinar a les taules reservades per la Unió
Muntanyenca Erampruyà.

A la casa hi havia uns penja-robes que vam
fer servir amb molta imaginació com a pista de voleibol, que vam utilitzar durant molt de temps. A la
tarda vam gravar una pellicula a l’estil El último superviviente, fet que ens va entretenir una bona estona,
tant als més grans com als que són una mica més xics. Un cop amb la gana dins el cos marxàrem a sopar.
Tot seguit ens vam animar a jugar al joc de les llanternes i sense adonar-nos se’ns va fer l’hora d’anar a
dormir. L’endemà vam preparar-ho tot i vam fer una excursió. Després vam fer cap a Gavà, on ens esperaven els nostres estimats pares i mares
Secció Juvenil
Escrit per: Edu Abós, Edgar Trujillo, Carlos R. de Liébana, Joan Campmany

Azimut 2010, refugi d’Erols
263 persones, uns 8 grups
reunits en un refugi, monitors
renyant nens que no coneixen
de res, i nenes menjant al costat de monitores que tampoc
coneixen de res. Autocars
carregats de gent, furgonetes
plenes de motxilles i cotxes
aparcats on durant tot l’any no
n’hi ha cap. I a sobre quatre
gossos amb tanta energia com
tres nens junts.
Sembla una imatge caòtica,
estressant i esgotadora que
ningú no voldria viure, però és
l’Azimut, i la gent repeteix any
rere any, perquè s’ho val.
Perquè ningú recorda les
bronques d’un monitor o el
camí, deixat de la mà de Déu,
per arribar al refugi d’Erols.
Tothom recorda que ha estat
un cap de setmana intens i

cansat, meravellós i ple
d’emocions. Tothom recorda
aquell altre nen del que t’has
fet amic i amb qui has jugat
com si el coneguessis de tota
la vida. Tothom recorda el joc
de nit nou que ens han ensenyat els d’aquell altre grup o
com de bé juga a futbol aquell
monitor.

nens amb qui has jugat o t’has
barallat, el que has menjat tu o
el que s’ha menjat el gos. Potser ni recordes si aquella ferida te la vas fer jugant amb la
gandula o mentre corries a
buscar un monitor perquè un
altre nen s’havia fet mal. Però
saps que t’ho has passat tan bé
que l’any vinent repetiràs.

O potser no, potser no recordes tot el sarau, la pluja o els

Joan Zurriaga
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III Jornades d’Espeleologia
El dissabte 10 d'abril del 2010 vàrem celebrar les III Jornades d'Espeleologia del Garraf, esdeveniment encara jove
però que ja ens atrevim a dir que ha superat l'etapa experimental.
Enguany la jornada de ponències s'ha celebrat en el centre del GER, de Sant Pere de Ribes; el motiu ha estat presentar aquest centre com a grup d'espeleologia; molts espeleòlegs ja coneixem les múltiples exploracions dels germans
Serrano i aquests han volgut reivindicar, per a l'espeleologia, el nom del seu grup. Doncs bé, hem quedat totalment
meravellats per l'agradable acollida i les magnífiques installacions. A tot això s’ha sumat la nodrida presència d'un
públic molt interessat, unes 40 persones.
Des d’UME volem agrair l'esforç desinteressat de tots els participants que han fet possible aquest esdeveniment:

- Pau, president del GER
- Lluís Auroux, Floren Fadrique i Jordi Comas, biòlegs de l’Associació Catalana de Bioespeleologia, que van presentar
la ponència “Bioespeleologia als avencs i coves del
Garraf”.
- Miquel Nebot i Manel Llenas, paleontòlegs de
Secció Villalta d'Arqueologia i Paleontologia de la
FCE, pel registre peleontològic als avencs i coves
del Garraf.
- Brauli Torres i Jordi Llorca, espeleòlegs del Grup
Espeleològic Badalona, per les exploracions fetes a
l’avenc de la Ferla.
- Santiago Serrano i Alejandro Serrano, espeleòlegs
del SES del Ger (Sant Pere de Ribes), per les exploracions fetes a l’avenc de l’Esquerrà.
Raúl Cano

IV Simpòsium Internacional sobre el Carst
Entre el 27 i 30 d’abril s’ha celebrat
el IV Simpòsium Internacional sobre
Carst (SIKA-2010).
Des d’UME es va preparar un article sobre els resultats atmosfèrics
en el Llamp i el 28 d’abril es va presentar un pòster explicatiu. La manca de temps i diners només ens han
permès assistir a les ponències del
dia 28, però el resultat ha estat
molt enriquidor.
El Simpòsium té com a objectiu
principal debatre i donar a conèixer
les últimes tendències en investigació d’aqüifers càrstics i recursos
hídrics, a partir dels resultats obtinguts amb diferents metodologies en
diferents àrees càrstiques del món.
Els temes desenvolupats van ser:
-L’aigua i el carst: hidrogeologia
càrstica, investigació i protecció de
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recursos hídrics en el carst.
-Carst i patrimoni natural: modelat
càrstic, ecosistemes càrstics, importància de l’aigua subterrània en el
medi ambient.
-Relació entre l’home i el carst:
turisme i carst, coves turístiques,
aigua en zona no saturada, impactes
ambientals i riscos
associats amb el
carst.
-Enginyeria geològica i aqüífers càrstics:
grans estructures
(túnels, preses...),
emmagatzematge de
CO2 i altres.
El congrés ha estat
una excellent plataforma divulgativa,
amb molt bona

organització, bona programació i
excellents treballs. Llàstima que, a
nivell de Catalunya, per a l’Administració el carst és quelcom inexistent i només es compta amb iniciatives voluntarioses, difícils de materialitzar.

Raúl Cano
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Formació (juny-juliol)
Vols adquirir autonomia a la muntanya? Aquí tens el cursos que es realitzaran en els propers mesos. Recordeu que
els socis d’UME teniu un petit ajut econòmic per a la realització de cursos de muntanya.

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.

Escalada en roca, nivell I de l’1 al 15 de juny
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: Centre Excursionista Molins
de Rei. Preu del curs: 120 € federats, més llicència temporal per als no federats. Data límit d’inscripció: 31 de
maig. Més informació a UME o al web www.aeebll.org

Curs de barrancs, nivell I

del 10 al 20 de juny

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: Club Alpí Viladecans. Preu del
curs: 125 € federats, 150 € més llicència temporal per als no federats. Data límit d’inscripció: 10 de juny. Més
informació a UME o al web www.umegava.org.

XXI Curs d’espeleologia, nivell I

juliol, encara sense dates concretes

Docència a càrrec de membres d’EGUME. Lloc de l’aula: UME. Us facilitarem el més aviat possible més informació
a UME o al web www.umegava.org

FORMACIÓ TARDOR:
Curs de meteorologia de muntanya, nivell 1, setembre, a UME.
Curs de cretes, nivell 1, setembre-octubre, a Sant Boi.
Jornades d’identificació de bolets, octubre, a UME.
Curs d’orientació, nivell 2, octubre, a UME.
Curs d’orientació, nivell 1, octubre, a la Palma de Cervelló.
Curs de tast de vins, novembre-desembre, a UME.
Redacció

L’últim tram de la Rambla
Després del passat mes d’abril, les
obres de la Rambla que ens afectaven finalment han finalitzat. Es tractava del tram de la carretera fins a
l’estació de Renfe.
La limitació als vehicles i molt especialment el trasllat de la parada dels
taxis a l’altre tram de la Rambla ens
ha comportat guanyar un ampli espai
davant mateix de l’entitat, que de
ben segur serà aprofitat per tots
nosaltres: punt de trobada de les
sortides, a l’estiu, secció infantil, etc.
Fins i tot més d’alguna que altra
activitat.
Auca

Nou local UME

Guies del castell

Des del mes de maig, el grup disposa d’un local que farà servir com a
magatzem de material, en especial
material de campaments, marxa del
Garraf i també altres activitats que
es realitzen durant tot l’any.

El passat mes d’abril es va fer una
reunió dels guies del castell per tal
d’explicar l’experiència de les diferents parelles-guies, quanta gent
havien tingut a les visites i quina era
la procedència dels visitants.

L’objectiu és buidar el local social d’
aquest materials per aconseguir un
espai més ampli, ordenat i net, on
puguem crear el clima apropiat per
a les trobades del socis, especialment els divendres. S’ha fet un gran
esforç per inventariar el material
existent, i eliminar tot aquell material obsolet
Auca

Es va decidir fer un document amb
els telèfons i correus electrònics de
tots els guies per si cal fer algun
canvi en la planificació de les visites.
De moment la valoració de les
visites és molt positiva. Desitgem
que segueixi així.
Redacció

DATES

JUNY

SECCIÓ

ACTIVITAT

Mes juny

Infantil i juvenil

CASAL DE MUN- Casal de Muntanya d'Estiu del 28 juny al 29 de juliol. Per a infants i joves
TANYA
de 6 a 18 anys. Inscripcions obertes.

Dimecres 2

Infantil i juvenil

CAMPAMENTS
D'ESTIU

Campaments d'Estiu 2010 a Bagà (Berguedà). Del 2 al 18 de, juny període d'inscripció obert a tothom.

Divendres 4

Cultura

BARRACA DE
VINYA

Restauració d'una barraca de vinya. Xerrada a càrrec de Josep Campmany i
Santi Estrada. A les 8 del vespre al local de l'UME.

Dissabte 5

Infantil i juvenil

CUCA MALLOLA Assaig general de la Cuca Mallola. 6 de la tarda al local .

Dissabte 5

Cultura

BARRACA DE
VINYA

Restauració d'una barraca de vinya. Treballs de restauració de la barraca
de vinya de les Ferreres. A les 9 del matí a la plaça de l'Estació.

Diumenge 6

Barrancs

BARRANQUISME

Sortida a la vall de Núria. Sortida d'iniciació al barranquisme. Més informació
a Secretaria.

Dijous 10

Formació

BARRANCS NIVELL I

Curs de barrancs nivell I. Durada: 2 caps de setmana, dies 12, 13, 19 i 20.
Inscripcions fins al dia 10.

Divendres 11

Entitat

CULTURA

Vespres a Bruguers. 500è aniversari del trasllat de la imatge de la Mare de
Déu. Cor de Cant Gregorià de Gavà, a 2/4 de 7 tarda . Ermita de Bruguers.

Dissabte 12

Excursionisme

SENDERISME

GR 5 Senders dels Miradors. Gelida a can Parellada. 4 km Dificultat: mitjana.

Dissabte 12

SEAM

ESCALADA

Escalada clàssica i esportiva a Montserrat. Anirem a la zona can Jorva.

Diumenge 13

Entitat

GUIES DEL CAS- Visita guiada al castell d'Eramprunyà i el seu entorn. La visita començarà
TELL
a les 10 del matí a l'ermita de Bruguers i seguirà per tot el recinte del castell.

DESCRIPCIÓ

Cap de set.19 i 20 Excursionisme

SENDERISME

Camí dels Bons Homes. 1a. etapa: cal Jan de la Llosa a Porta. 20 km. Dificultat: molt alta. 2a. etapa: Porta a l'Ospitalet. 13 km. Dificultat: alta.

Cap de set. 19 i 20 SEAM
Del 23 al 27
SEAM

ALPINISME
ALPINISME

Pirineu aragonès. Via ferrada de Seusé (Benasque). Ascensió al Turbon, 2.492
Alpinisme als Alps francesos. Ascensió a La Barre des Écrins, 4.101 m.

Dissabte 26

Entitat

FESTA MAJOR

Jornada de portes obertes del rocòdrom. Obert a tothom, Matí i tarda.

Dissabte 26

Entitat

FESTA MAJOR

Fira d'entitats. Estand a la Rambla, matí i tarda. Punt d'informació

Diumenge 27

Entitat

FESTA MAJOR

Open d'escalada al rocòdrom. Oberta a la ciutadania de Gavà . Matí.

Diumenge 27

Entitat

FESTA MAJOR

Xerinolis. Passejada i ball de la Cuca Mallola i l bestiari pels carrers de Gavà.

Diumenge 27

Barrancs

BARRANQUISME

Barranquisme per a iniciats. Lloc encara per determinar. Podeu demanar
més informació a Secretaria.

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Mes juliol

Infantil i juvenil

CASAL DE MUN- Casal de Muntanya d'Estiu del 28 juny al 29 de juliol. Inscripció oberta
TANYA
per al Casal de Muntanya d'Estiu, per a infants i joves de 6 a 18 anys.

Pendent

Formació

ESPELEOLOGIA XXII Curs d'espeleologia. Pendent dates. Més informació a Secretaria.

Cap de setmana
3i4

Infantil i juvenil

CAMPAMENTS
AMB FAMÍLIA

Campaments a Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà). Cap de setmana
de cloenda del curs per a tota la família. Anirem a dormir tots en tendes.

Cap de set. 3 i 4

SEAM

ESCALADA

Escalada esportiva. La Pobla de Lillet – Montgrony.

Dissabte 10

Entitat

X CAMINADA
NOCTURNA

Caminada Nocturna. Inscripcions prèvies a UME, limitades a 100 persones.
Cal portar sopar, lot, calçat i roba adequats al temps.

Dissabte 10

Juvenil

ITINERANT

Campaments d'Estiu . Excursió preparatòria per a Itinerant, Important!!

Cap de setmana
10 i 11

SEAM

ASCENSIÓ

Ascensió al Peguera, 2.982 m. i al Monestero, 2.878 m. Aigüestortes i
estany de Sant Maurici.

Dijous 22

Infantil i juvenil

CAMPAMENTS
D'ESTIU

Reunió Campaments d'Estiu 2010 a Bagà (Berguedà). Reunió informativa adreçada a pares i mares.

Cap de set. 24 i 25 SEAM

PSICOBLOC

Psicobloc a l'Escala (Baix Empordà).

Divendres 30

CAMPAMENTS

Bagà (Berguedà). Sortida autocar 8 del matí. Ctra. Santa Creu de Calafell.

Infantil i juvenil

Horari Secretaria

JULIOL

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

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

Rambla Lluch, 4.

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

