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Gràcies, Òmnium Cultural

Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
2284 Montserrat Matas
2285 Alejandro N. Risso
2286 Abril Risso
2287 Mauro Risso
2288 Enric Abad
2289 Alba Martín

El passat 10 de juliol, Catalunya es
va manifestar en contra de les
grans retallades de l'Estatut de
Catalunya que un cop més tornem a partir, podríem dir, com
sempre. I dic Catalunya i no uns
quants, amb l’aval que donen més
de 1.500 entitats del país adherides, entre les quals també hi havia
UME. La meva primera pregunta
és: hi ha hagut cap altre acte a
Catalunya que aglutini a tantes
entitats per un mateix objectiu?
Arriba un moment que ja no és
només per la llengua, ni les tradicions, sinó per la dignitat d’allò

que ha escollit el poble català, per
tot el que hem perdut pel camí,
com és el cas del poder judicial
de Catalunya i per la manca de
recursos econòmics als quals,
lamentablement, estem tan acostumats darrerament. I el pitjor de
tot és saber que podríem estar
millor, amb crisi però millor, si
nosaltres ens administréssim els
nostres calers, si no fessin l’anada
i tornada, un procés on, en nom
de la solidaritat, se’ns escanya.
Dono gràcies a Òmnium Cultural
per tirar del carro, dono gràcies
per fer un acte en majúscules, per

ser capaç de fer el que no fan
els polítics, pensar únicament en
la unitat del país. La unitat per
poder decidir el que volem ser,
dins o fora d'Espanya, però sota
un clam comú i indiscutible:
Som una nació.
Redacció

2290 Trini Castillo

Cerquem voluntaris per la llengua

2291 Ravil S. Pinar
2292 David Rovellada
2293 Marc Rovellada

El passat mes de juny el president d’UME, en Nèstor Gómez,
va signar l’acord de
collaboració amb el Centre de
Normalització Lingüística Eramprunyà per promoure el progra-

2294 Juan José Arqué
2295 Glòria Hueso
2296 Raúl Arqué
2297 Joel Arqué
2298 Pol Arqué
2299 Alberto Jiménez
2300 Adrián Pujol
2301 Dani Lafuente

ma “Voluntariat per la Llengua”. L’objectiu del programa
és facilitar a totes les persones
que tenen coneixements bàsics
de català a practicar-lo sense
pors i sense que li canviïn al
castellà
si
veuen que
el seu origen pot ser
de fora.
Què
cal
per
ser
VOLUNTARI
o
VOLUNTÀRIA?

2302 Enric Coté
2303 Asunción Santos
2304 Montserrat Baró
2305 Joan Lario
2306 Carla Jiménez

Cal ser una
persona

2307 Fran Jiménez

major d’edat que habitualment
parla català i vol dedicar només
1 hora a la setmana a conversar
en català amb una altra persona
que l’està aprenent o té els
coneixements bàsics i vol practicar-lo i parlar-lo amb més
fluïdesa. No són classes, per
tant no cal que tingueu cap
titulació. Cal tenir present que
sempre heu de parlar-li en català i que la persona que se us
assignarà també us haurà de
parlar en català.
Si voleu formar part dels voluntaris, passeu per l’entitat en
horari de secretaria i us n’informarem amb més detall.
Redacció

2308 Marc Romera
2309 Álex Romera
2310 Francisco Hernández
2311 Francisco J. Martín
2312 José Luis García
2313 Juan A. Díaz
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Conveni Cuca Mallola

Subvenció Ajuntament

Premis Esport-Q

El dia 21 de juny, es va procedir a la signatura del conveni
de cessió de la Cuca Mallola
per part de l’Ajuntament a
UME. La signatura es va oficialitzar en un acte a la Torre
Lluc amb l’alcalde de Gavà,
juntament amb els presidents
de les entitats que tenen bestiari. El conveni posa els ets i
uts d’ús de les bèsties per part
de les entitats.
Redacció

L’UME rebrà en concepte de
subvenció una quantitat lleugerament superior als 6.000 € de
l’Ajuntament de Gavà, xifra
que suposa un 6% del pressupost anual i similar al que s’ingressa en una facturació trimestral de socis. Les activitats
més subvencionades són: formació, MG, Aplec i Campaments. UME gaudeix de bona
salut econòmica.
Redacció

El Consell Català de l'Esport
premia UME amb prop de
2.000 € per tenir una puntuació total de 61,7 en el programa esport-Q, 15 punts més
que l’any passat. La puntuació
s’obté d’un sistema públic
d’indicadors de qualitat esportiva, on es valora un total de
24 paràmetres amb diferent
puntuació, aplicades a entitats,
clubs i federacions. Redacció
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Digues la teva ...
EN RESPOSTA AL SOCI NÚMERO 1536
Jo voldria que UME s’adherís a
Gavà Decideix. El futur del país és
cosa de tots, i l’única forma de
decidir-lo pacíficament i democràtica és votant en referèndum. Això
aquí encara no és possible, senyal
d’una democràcia de baixa qualitat.
Més independència és més democràcia, i més recursos per a prestacions socials. No hi ha cap altra
alternativa realista. Per tant, la
societat civil ha de prendre la iniciativa i forçar el marc legal, que és
el que ha fet sempre l’excursionisme: fou al Centre Excursionista de Catalunya on es va iniciar
la normalització del català (1891),
els Estudis Universitaris Catalans

(1903), l’Institut d’Estudis Catalans
(1907) o la creació de les comarques (1931). Excursionisme i catalanisme es confonen. A Gavà, l’esperit
de l’antic excursionisme és vigent.
L’UME, als setanta, bullia: homenatge a Pompeu Fabra, antifranquisme,
suport a l’Assemblea de Catalunya...
I, fa poc, la lluita contra l’abocador o
el Pla de Ponent. I ara cal tornar al
carrer impulsant la consulta cívica.
A Gavà hi ha el tremp i la xarxa
social per fer-la possible.
Ara bé, per liderar, a l’entitat li cal
una base ferma, una massa social
unida. I els directius fan bé, si cal, de
modular el “tempo”, si està en risc
la convivència entre els socis. Per
això respecto la decisió de no adherir-se, de moment (de moment!), a

Gavà Decideix. No entenc per què
el soci 1.536 acusa el president d’xò. Les decisions de la Junta són
collegiades. Per tant, la responsabilitat és de la Junta en conjunt, i no
del president sol. D’altra banda,
pocs dies després, hi va haver una
assemblea. Cap soci (ni el 1.536) s’hi
va queixar. Com és això? Com es
pot demanar la dimissió del president i cridar al trencament i escissió
del grup, però no parlar-ne a l’assemblea? És poc seriós i molt poc
constructiu. L’UME és democràtica.
Si al soci 1.536 no li agrada com la
Junta dirigeix l’entitat, que prepari
una candidatura alternativa i la defensi davant del soci quan toqui...
Per què no ho fa?
Soci nº 1.213

Ampliació parc nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici
El Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya està
elaborant el projecte d’ampliació del
parc nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici.

natura.

tat condicionada, també, per la
importància d’alguns dels hàbitats,
com ara les avetoses, els estanys
d’alta muntanya i les torberes.

tives en general, sempre que no
lesionin els interessos dels practicants dels esports de muntanya.
També estem convençuts que els
excursionistes i muntanyencs som
els primers interessats i els més
compromesos en la protecció de la

L’ampliació prevista pretén, a més
de doblar el nombre d’hectàrees
del parc ( actualment és de
13.901), enfortir-ne la protecció.
El futur parc passaria d’incloure
dos municipis a incloure’n vuit,
amb espais singulars com ara Colomers i Saboredo i els estanys de
Capdella. El perímetre exclou la
part sud-est de la vall de Boí –
Taüll i la vall Fosca i la vall de Filià,
on l’anterior govern va aprovar un
projecte per fer-hi una estació
d’esquí. L’ampliació del parc ha es-

CCCR 2010

Seguretat a la muntanya

UME en el Facebook

La Copa Catalana de Caminades de
Resistència de 2010 va més forta
que mai. Un cop superat l’equador
del calendari, UME és setena, per
darrere d’uns primers intractables
amb més de 1.000 i 2.000 punts.
Dins la classificació individual, de la
nostra entitat destaquem el bon
paper de Vicente Martínez (147
punts), Vicente Bárcenas (93 punts),
Sergio Fuentes (83 punts), Verònica
Peláez (83 punts) i Baldiri Hernández (73 punts).
Redacció

Com sempre, UME aposta per la
formació com a millor mesura de
seguretat. Conèixer el risc, el
medi i les nostres possibilitats són
els aspectes fonamentals per gaudir de la muntanya. Al web trobareu 3 articles de prevenció i seguretat: “Per un bon estiu a la muntanya”, “Què fer en cas d’accident” i “Seguretat en barrancs”.
El tres articles, extrets de la FEEC,
estan realitzats per especialistes,
per exemple els bombers. Redacció

Gran acceptació d’UME a la xarxa
Facebook. La informació és la mateixa que la que hi ha penjada al
web, amb la possibilitat de fer visibles documents antics, fotos, articles, i sobretot ens serveix per
enviar missatges als admiradors
dels esdeveniments més destacats.
En dos mesos hem tingut més de
1.700 visites i ja som més de 160
persones. El millor de tot és que
pots veure tots els continguts sense estar registrat.
Redacció

Des de la FEEC estem plenament
convençuts que les ampliacions
d’espais naturals protegits són posi-

Podeu consultar-ne el pla rector
d’ús i gestió (PRUG) a la web:
http://www20.gencat.cat/portal/site/
parcsnaturals/
(articles 23, 24 i
25)
Rosa Agustí

Notícies
de la
FEEC
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3r. Premi per a UME en la Cloenda
Raquetes
UME assoleix el tercer lloc per entitats al V Circuit de Raquetes de la
FEEC. Aquest èxit ha estat possible gràcies a la participació dels socis, que
en les diferents proves en què han participat assíduament, han anat
acumulant punts. D’aquesta manera, Paulina, Merche, Tony, Maria, Laura,
Antonio, Paco i Juan han posat en 3ª posició a la nostra entitat. Moltes
gràcies; sense vosaltres no hauria estat possible.

El lliurament de premis va estar presidit per Dani Planas, president de la
FEEC. Paulina, Merche i Juan van assistir a l’esdeveniment de cloenda de la
temporada a Camprodon el dia 29 de maig, per recollir els premis personals en finalitzar les 7 o 6 proves del V
Circuit Català i també el premi a la 3ª entitat en nombre de participants.

Juan Pérez

L’altre creu de la Morella
Quan mossèn Jaume ens va
beneir la nova creu de la
Morella, ara fa uns mesos, ens
va fer un comentari.
Aquell comentari consistia a fernos saber que molt abans de la
creu que va caure hi havia hagut,
coronant el cim de la Morella,
una altra creu, de la qual
nosaltres no en teníem notícies.
Avui no solament podem donar
la notícia com certa, sinó que a
més a més ho podem ratificar
amb una imatge fotogràfica de la
mateixa i podem dir que va ser
collocada pel Centre
Excursionista de Catalunya.
La imatge ens l’ha facilitat el
gavanenc Lluís Navarro, i té
aproximadament uns cinquantavuit anys, ja que data de l’any
1952.

La història de com ha arribat a
les nostres mans ha estat ben
simple: aquest gavanenc va
veure el nostre concurs
“Coneixes Gavà?” a la Fira
d’Entitats de Gavà i parlant de la
creu de la Morella ens va dir
que ell tenia una imatge
fotogràfica encara més antiga i
que si la trobava ens la faria
arribar. L’endemà ja l’havia
trobada i ens la va adreçar
perquè en féssim ús i difusió,
perquè d’aquesta manera els
gavanencs coneguin una mica
més de la història de les seves
muntanyes.
Moltes gràcies al senyor Lluís
Navarro.

Mas / Secció d’Història

11 de setembre
Un any més està previst anar a col.locar la senyera al turó del Calamot. El punt de trobada serà davant la Piscina
Nova ( Diagonal), a les 9.00 del matí. Des d’allà es pujarà al Calamot per posar la tradicional senyera. Desprès es
cantarà el Cant dels Segadors i s’esmorzarà. Us convidem a assistir-hi!!!
EL

GRUP

Redacció
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Via de la Plata, camí del sud per
arribar a Santiago
Aquests Setmana Santa vàrem començar el camí de la Via de la Plata a
Sevilla. Es tracta d’una via construïda pels Romans per comunicar el nord
amb el sud de la Península des de Sevilla fins a Gijón. Durant anys, la via ha
estat utilitzada per diverses civilitzacions i amb diferents usos; el més
recent ha estat el trasllat del ramats de bestiar, i també encara de forma
més barroera com a eix per al traçat de noves autopistes i autovies.
Per a nosaltres, el fet de conèixer el territori des del terra, és a dir a peu,
ens dóna la possibilitat a més de gaudir dels diferents paisatges, molt
diferents del Pirineu, de conèixer la gent, d’establir conversa a mida que
vas passant pels diferents llocs. Veure com treballen, com viuen, és a dir,
conèixer-ne l’aspecte humà, ja que moltes vegades el deixem de costat.
Així, amb aquest esperit de conèixer el territori i la seva gent, vàrem
començar a preparar l’aventura.
L’aventura es diu 1.200 km travessant les deveses de Sevilla, els camps
d’Extremadura, les grans planures de Salamanca i Zamora, i entrant
finalment a Galícia pel sud. El nostre destí és arribar a Santiago seguint també les petjades de tots aquells
pelegrins del sud d’Espanya que s’hi dirigien.
El camí està molt ben senyalitzat i té tot un seguit d’albergs repartits per les diferents etapes, etapes que
oscillen entre els 22 i els 34 quilòmetres, sense gaire dificultat; sí que en cal destacar la calor i la manca
d’aigua, molt especialment a l’estiu.
En el nostre cas, la Montse i jo ens vàrem proposar arribar a Mèrida des de Sevilla en 10 etapes, amb una
mitjana de 25 km al dia. Ens va sorprendre la verdor de les deveses i la quantitat d’aigua que corria per tot
arreu; teníem una imatge molt més seca del sud d’Espanya de la que ens vam trobar.
Petits pobles molt blancs van apareixent darrere de cada muntanya; al final de cada etapa sempre arribes a un
refugi o alberg molt ben cuidat i net.
Els albergs estan molt ben equipats, són a dins del poble i disposen dels serveis bàsics: cuina, dutxes, lliteres,
mantes...
En algun cas tens el luxe de dormir en antics convents molt ben recuperats pels caminants, on pots jeure a
les celles dels antics monjos o, amb sort, passa la nit a la cella de la priora (nosaltres ho vam fer).
Una altra cosa que ens va sorprendre va ser que no està gaire massificat; a diferència del camí del nord, aquí
no veiem quasi ningú, és a dir, molt poca gent, de fet durant els 10 dies vàrem coincidir amb una francesa que
anava sola i tres austríacs.
Anècdotes, moltes: corriols d’aigua que no podíem travessar, vaques peleonas al mig del camí, sopars
internacionals, haver de fer de traductor en una farmàcia... És a dir, tot un seguit de situacions i moments
que de ben segur recomanem. Enrere queden el cansament, els llargs camins el final dels quals no veus mai,
hores a ple sol...
La nostra proposta és fer cada any 250 km més o menys. Així, tenim previst arribar a Santiago d’aquesta
manera el 2015, en tot cas el 2016, tenint en compte que els anys no perdonen, una dificultat que
compensem mantenint l’esperit d’aventura i la moral per arribar.
D’aquesta manera us convidem a compartir aquesta aventura amb nosaltres. Ja ho sabeu, propera etapa, la
Setmana Santa del 2011. Per cert, no vàrem poder acabar a Mèrida, vam acabar a Vilafranca de los Barros, 30
km abans de Merida.)
Auca

NOTA: Aquest article no es va poder incloure en el butlletí anterior per manca d’espai. No obstant es va
reservar per poder fer-ho en aquest, per tal que gaudiu de l’experiència que ens expliquen

5

PÀGINA 6

Festa Major de Sant Pere
Deu n’hi do la participació d’UME a la Festa Major, implicant a
bona part de les seccions, especialment SEAM i Infantil. Dissabte,
26 de juny, arrencava el matí amb la Fira d’Entitats. Ubicats a la
Rambla l’afluència de gent va ser important. La nostra carpa va
servir com a punt d’informació de la Caminada Nocturna i dels
Casals de Muntanya. Una de les curiositats que més va servir per
cridar l’atenció dels visitants era el concurs fotogràfic. Consistia a
identificar 16 fotos de llocs de Gavà, alguns força desconeguts. De
la cinquantena de persones que hi van participar, només dues
varen aconseguir saber tots els indrets, l’Elionor Pelfort i l’Eveli
Villuendas.
Una segona participació tenia lloc al Rocòdrom, dissabte amb les Portes Obertes i diumenge amb l’Open d’escalada. A les Portes Obertes van assistir més de 50
persones, majoritàriament joves. La mitjana d’edat se
situa en els 14 anys i per a la majoria es tractava de la
seva primera vegada. Pel que fa a l’Open d’escalada de
l’endemà, una vintena de persones, la gran majoria socis, van desafiar la verticalitat de la paret i l’absència de
presses. Després de 3 rondes amb un augment de la
dificultat, es va arribar a un triple empat entre Isaac,
Rubén i Enrique. Es va optar per fer una quarta via i
aquesta va ser la definitiva per determinar l’Enrique
com a campió adult masculí. Mari Jiménez va ser la
campiona en categoria adult femenina havent completat
dues rondes, i Barbara Pérez en categoria infantil amb dues rondes.
Una tercera participació d’UME va ser al Xerinolis. Diumenge a la tarda amb una calor intensa es van aplegar més
d’una trentena de nens per portar la Cuca Mallola. El Xerinolis va ser divertit, animat amb uns monitors que no
paraven d’engrescar a la canalla i un nens que s’ho
passaven d’allò més bé. La Cuca Mallola va passejar
per la Rambla, es va fondre amb els espectadors del
carrer Sant Pere i va ballar a la plaça Balmes.
De totes aquetes activitats teniu penjades algunes
fotos al web.
Redacció

EL
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X Caminada nocturna
La darrera Caminada Nocturna, realitzada el passat
10 de juliol, va ser un èxit de participació. Malgrat
coincidir amb la manifestació “Som una nació, nosaltres decidim” molts assistents van fer mans i mànigues per venir al que ja s’ha convertit en una caminada clàssica de les nits de juliol a Gavà, i ha arribant
a la desena edició. Amb una participació superior a
la vuitantena de persones, la caminada es va desenvolupar amb total normalitat. La sortida fou realitzada a 2/4 de 8 del vespre un cop feta la foto de rigor.
La llum natural ens va acompanyar fins a can Flocant; després, els frontals es van fer imprescindibles per
avançar en una nit fosca i sense lluna. Vist des del Castell, els llums dels frontals serpentejaven tot resseguint el relleu de la muntanya. Un cop dalt, un bon
sopar de motxilla per agafar forces, acompanyat
d’un traguet de vi i a gaudir de les magnífiques
vistes nocturnes del Delta. La baixada, una mica
més feixuga per l’hora, ens feia cap a Gavà cap a la
una de la matinada. Al web d’UME en teniu penjades algunes fotos.
Redacció

Casal de muntanya

Campaments pares i nens
lies més els moni-

Bona acollida del primer Casal

tors;

érem

de Muntanya Infantil a Gavà. Si

gaires però ens ho

bé abans de començar semblava

vam passar molt

que seria ben bé fluix, finalment

bé, amb una dutxa

el resultat és molt satisfactori. La

d’alçada i un riu

mitjana setmanal ha estat de 15

tèrbol. A la nit, el

nens i amb un pic de 25 la prime-

“zorro” va fer de

ra de juliol. L’èxit rau en el medi

no

les seves: bambes

on es desenvolupaven les activi-

El primer cap de setmana de

penjades i taules enganxades als

tats, la muntanya, i les ganes i

juliol es va realitzar la sortida

arbres, entre altres actes vandà-

energies

en tendes de pares i fills a un

lics. L’endemà excursió fins a les

cellents. Podeu veure un vídeo

terreny de Maçanet de Ca-

Salines i caminada fins al Roc del

del Casal al web d’UME gràcies a

brenys. Vàrem ser quatre famí-

Pou (1300m)

GavàTV.

Redacció

d’uns

monitors

ex-

Redacció
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Entrevista a....Enric Querol
“Les seccions pugen i baixen. L’entitat sempre hi serà”
L’Enric Querol Vives és el propietari d’aquell posat elegant i aquell cabell blanc,
sempre perfectament pentinat, que tots ens hem creuat en alguna ocasió pel passadís d’UME. Té 56 anys i ja en fa més de 40 que participa activament de l’entitat.
Us el trobareu sovint, per no dir sempre, acompanyat de la Viky, i tots dos formen
part, si m’ho permeten, del patrimoni humà de l’UME. Provenia del Centre Excursionista Roca i, com molts d’altres, va fer el conseqüent pas natural cap a UME
quan no arribava ni als 16 anys. De la mà de l’Emili Trallero va començar a assumir
responsabilitats. I després, amb el Josep M. Comas, va formar tàndem en una de les
facetes que molts recordem: com a tresorer de l’entitat durant gairebé 15 anys. De
professió: responsable de sistemes de qualitat. Es nota; el seu tracte humà sempre
ha gaudit d’un excellent nivell de qualitat. És el soci número 27.

Com sorgeix la teva afició a la muntanya?
Neix a l’escola, a l’assignatura de ciències naturals, quan vam començar a estudiar els minerals. Fèiem excursions a les mines de ferro de Begues per anar-ne a buscar, i aquí va començar a despertar el meu interès per la muntanya, els minerals,
l’espeleologia... Devia tenir entre 13 i 14 anys.

Què recordes d’aquells primers anys?
Triar un moment és complicat, però potser em quedo amb els Campaments Generals de Catalunya. Era una època en què
el catalanisme es manifestava en llocs molt concrets i aquestes trobades de diferents centres excursionistes tenien un caire
molt especial. Els 3 anys que ho va organitzar l’UME, a can Quec o a can Bruach, els recordo especialment.

Ja de ben jove comences a implicar-te en l’entitat...
L’Emili Trallero, que en aquella època era el president, ens donava responsabilitats des de molt joves. Això ens fidelitzava i
ens integrava més en l’entitat. Justament la primera vocalia que vam portar va ser la d’Arqueologia. Després vindria la Secció Cultural, la Junta d’espele i fins arribar a ser tresorer.

I poca broma: gairebé 15 anys portant els comptes de l’UME
Quan vaig començar com a tresorer érem uns 200 socis i fèiem els rebuts a mà. Però l’entitat no parava de créixer i ens
vam adonar que calia informatitzar la tresoreria. Quan vaig deixar aquesta responsabilitat ja érem 600 socis i gestionar un
pressupost de 57.000 € té la seva feina.

Què valores de l’actual UME?
La gent que, per la seva afició, es dedica a una activitat concreta no ha d’oblidar que forma part d’una entitat que ho aglutina tot. Aquestes activitats que es fan ara conjuntament entre seccions és un dels fets més bonics que té l’UME, ja que integra diferents personalitats. És justament això el que hem de mantenir. Amb els anys es van integrant noves seccions i altres
van desapareixent, però l’entitat sempre hi serà.

Una entitat, en el teu cas com en tants d’altres, pensada per compartir amb la família.
Hi ha una mica de romanticisme en tot plegat. Tots vam començar de joves. La nostra afició arrossegava les nostres companyes. El repte era que els fills també vinguessin. Després n’hi ha hagut que els ha agradat i d’altres que no. Però en tot
cas, l’UME sempre ha estat tema de conversa a casa. Forma part de la nostra vida.

David Achell
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Pic de Peguera (2.983) Què no falti l’aigua!
Al costat de l’embassament de Sallent ens trobàvem catorze
cossos seminús intentant posar-nos roba seca sota un aiguat
molt fort.
Havíem arribat als cotxes sota una calamarsada amb unes boles
de gel que ens feien cops al cap i ens feien molt de mal. Les
amenaces dels llamps ens havien fet costat d’ençà la baixada del
refugi de la Colomina i ja abans del pas de l’Ós; concretament,
al coll de Peguera el cel estava molt tapat. Un entrepà sota
l’amenaça dels núvols, després d’assolir el cim, va ser una petita
recompensa. La gran pedra del Peguera va ser impressionant,
d’allà estant vam veure tot el parc. També vèiem el Miguel i el
Jose fent la cresta mentre nosaltres, Tony, Merche, Xavi, Miriam, Joaquin, Loli, Maite, Laura, Enrique i Juan anàvem fem camí
al cim. També vèiem la Paulina i la Laura que es van quedar al coll. I tot això després que tot el grup junt
acabéssim fent una forta pujada des de la presa de Sallent, en un matí sense núvols i amb risc d’altes temperatures. Vam sortir a les set del matí amb 1.200 m de desnivell per davant.
SEAM, 11 de juliol de 2010

Restauració de la barraca de pedra seca
El passat divendres, dia 4 de
juny, van tenir lloc a local d’UUME dues xerrades. La primera, a càrrec d’en Josep Campmany, ens va mostrar el valor
que té el paisatge per tal de
conèixer els costums i la forma
de viure en cada moment, diferenciant entre la manera de
viure a la plana i a la muntanya.
La segona intervenció va a anar
a càrrec de Santi Estrada, president del Grup de Recerca Olesa Rural. En els darrers anys
han realitzat una radiografia de
totes les barraques del terme
d’Olesa de Bonesvalls, igual que
altres formes característiques
de l’actuació humana en el
passat, com és el cas de pous
d’aigua o forns de calç.

L’endemà, dissabte 6, més de
vint persones es van trobar per
començar els treballs de restauració de la barraca. Sota la batuta
d’en Santi, es va desbrossar tot
l’entorn de la barraca, es va buidar tot l’interior de terra, es van
treure i seleccionar per mida
totes les pedres del seu entorn.
Total, una feina força feixuga,
que anava acompanyada d’un bon
esmorzar i un raig de vi. Una de
les feines més laborioses era
sanejar les parts més afectades
dels laterals de la barraca. Aquí
en Santi i l’Àngel, com a petites
formiguetes, treien les parts més
afectades i les tornaven a
collocar per consolidar i enfortir la construcció.

Déu n’hi do la feina realitzada,
però encara en queda molta
més a fer. Continuarem treballant per tal recuperar un dels
elements més singulars de les
construccions de camp que
tenim a la nostra població. Possiblement al llarg de l’estiu estarà pràcticament acabada, per
poder fer una petita celebració
cap a la tardor.

Aplec de Sant Miquel
El 26 de setembre a les 8.00,
des de la Plaça Batista i Roca es
farà la tradcional sortida a peu o
en bicicleta per pujar fins al
castell.

Com cada any, està previst que
hi hagi xocolatada, jocs, missa i
més activitats que ja s’estan
planificant.

Redacció
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Mapes, bruíxoles i GPS
Un dels sentits que més atrofiats tenim és el de l’orientació. L’habilitat
d’orientar-se és un sentit plenament desenvolupat en els animals però
nosaltres, els humans, el tenim poc potenciat. Precisament, per despertar
aquest sentit oblidat, la FEEC -en collaboració amb l’UME- va realitzar
durant el passat mes d’abril un curs d’orientació i GPS. Les sessions teòriques ens van ajudar a conèixer conceptes bàsics com, per exemple, el
nord magnètic, el DATUM, l’a-zimut, la declinació, el rumb o les corbes
de nivell. La primera sortida pràctica la vam realitzar al massís del Garraf,
concretament a la zona de cal Ganxo i can Roca. Durant el matí vam
practicar sobre com orientar-nos amb només el mapa, sense cap instrument. De fet, aquesta activitat ens va ajudar a potenciar la nostra capacitat de reconèixer tot allò que veiem al voltant nostre (orientació per
inspecció visual). Tot seguit va tocar el torn a la brúixola (el nostre amic
inseparable però alhora tan desconegut!). Vam aprendre a orientar-nos
amb aquest aparell, a marcar un rumb definit en el mapa i traspassar-lo al
terreny o a l’inrevés, és a dir, a determinar un rumb al terreny i posicionar-lo al mapa. Tot i així, la pràctica principal la vam realitzar durant la
tarda, ja que el Manel Pascual (gran monitor i millor persona!) ens va
organitzar una cursa d’orientació. L’activitat va consistir a trobar 12
punts amagats entre el fondo de can Roca i cal Ganxo. En aquest cas els “autòctons” ho vam tenir més fàcil per identificar els punts en el terreny i vam deduir ràpidament on eren les balises. El més divertit va ser veure com els que
trepitjaven per primera vegada el Garraf no feien cas dels advertiments: “en aquest massís està prohibit anar camp a
través i si sortiu fora dels senders us emportareu alguna sorpresa desagradable”. Doncs dit i fet! A la primera de
canvi ja veig un parell que surten del corriol i comencen a patir els atacs indiscriminats del garric, el càrritx i la gatosa
(ben florida, per cert, però amb unes punxes d’un parell de dits de llarg!).
La pràctica associada al GPS ens va portar tota una jornada sencera a la serra del Montnegre. El GPS no només ens
mostra les nostres coordenades i la posició. Amb aquest aparell podem marcar WayPoints, és a dir, una coordenada
geogràfica en forma de punt dins el mapa. El més habitual és memoritzar amb el GPS el punt d’inici d’un itinerari, les
cruïlles més importants o qualsevol element que considerem oportú durant el traçat de la ruta (per exemple, un cim).
Una ruta és un seguit de Waypoints enllaçats per una línia imaginària i el track és el nostre rastre.
Realment, el curs va ser molt profitós i el millor de tot va ser -a banda d’aprendre- la bona germanor entre tots els
assistents.
Ara ja no tenim excusa si ens perdem a la muntanya!
Jordi Pons

Nou impuls a la secció de barrancs
Hola, amics i amigues,
des d’UME, aquests darrers mesos
hem preparat diverses sortides de
grup, tant a nivell d’iniciació com
de nivell més avançat. Sergio i jo
(Gabri) a banda de preparar aquestes sortides, som uns bojos dels
engorjats i quasi totes les setmanes

estem realitzant coses força interessants. Si t’atreu aquest món, no
dubtis a posar-te contacte amb
nosaltres, a través de Secretaria
d’UME.
Cordials salutacions de Sergio i
Gabri, apassionats dels barrancs...
Ens veiem als rius.
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Formació ( setembre-tardor)
Vols adquirir autonomia a la muntanya? Aquí tens els 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 14 de setembre

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: Centre Excursionista St. Boi.
Preu del curs: 125 € federats, més llicència temporal per als no federats. Data límit d’inscripció: 31 d’agost. Més
informació al web www.umegava.org, al facebook d’UME o www.aeebll.org

Curs de meteorologia de muntanya, nivell I

del 21 al 30 de setembre

Docència a càrrec dels socis Jordi Pons i Nèstor Gómez, membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de
l’aula: UME. Dates: 21, 23, 28 i 30 de setembre. Preu del curs: 12 € socis UME, 20 € federats i 30 € no federats ni
socis d’UME. Data límit d’inscripció: 17 de setembre. Més informació a UME o al web www.umegava.org.

Curs d’orientació i GPS, nivell II

del 16 al 24 d’octubre

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UME. Preu del curs: 100 € federats, 130 € més llicència temporal per als no federats. Data límit d’inscripció: 14 d’octubre. Més informació a UME,
als webs www.umegava.org o www.aeebll.org

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

Curs de meteorologia de muntanya Nivell 1
Arriba el setembre i comença l’escola i les diferents formacions.
UME no es queda enrere i un any
més us proposa un curs dels que es
veuen ben poc a Catalunya. Un
curs adreçat directament a la gent
que practica muntanya, a qualsevol
alçada. El Curs de Meteorologia de
Muntanya, nivell 1 arriba a la seva
tercera edició. L’equip docent del
curs són en Jordi Pons i en Nèstor
Gómez, tots dos socis d’UME i
amb un gran bagatge en el món de
la meteorologia. El curs estarà

dividit en 4 sessions ( dies 21, 23,
28 i 30 de setembre). L’objectiu del
curs és donar als muntanyencs una
base meteorològica que els faci
servei, tant abans de realitzar la
sortida com durant les seves estades a muntanya: fonts d’informació
de previsió, lectura de mapes del
temps, significat dels núvols i què
cal fer en cas de fenomen sever. Els
socis gaudiran d’un descompte
important. Si en voleu el díptic
informatiu, el podeu baixar del web
www.umegava.org o demanar-lo a

a partir de setembre a la mateixa
entitat.

Redacció
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Secció

Activitat

Descripció

Divendres 3

Entitat

SECRETARIA

Inici del nou curs. Obrim amb l'horari de sempre, de 7 a 9 del vespre.

Diumenge 5

Barrancs

BARRANQUISME

Lloc a determinar. Adreceu-vos a secretaria si esteu interessats, volem
crear un grup dinàmic de persones.

Dissabte 11

Entitat

DIADA NACIONAL Collocació de la Senyera dalt del Calamot. Sortirem a les 9 del matí
DE CATALUNYA
de la Nova Piscina Municipal. Cal portar esmorzar i quelcom per beure.

Dissabte11

Natura

BARRACA SECA

Arranjament a la barraca de vinya. Hi anirem després de la collocació
de la senyera.

Diumenge12

Entitat

GUIES DEL CASTELL

Visita guiada al castell d'Eramprunyà i el seu entorn. La visita començarà a les 10 del matí a l'Ermita de Bruguers i seguirà per tot el recinte
del castell.

Divendres 17

Entitat

PELLÍCULA

Pellícula a la Rambla. Diem adéu a l'estiu amb un audiovisual a la fresca.
Tindrà lloc a les 8.30 del vespre davant d’UME.

Dissabte18

Natura

FAMILIAR EN BTT

Via verda de Girona a Sant Feliu de Guíxols. Més informació al vocal
de Natura.

Diumenge19

Barrancs

BARRANQUISME

Lloc a determinar. Adreceu-vos a secretaria si es teu interessats, volem
crear un grup dinàmic de persones.

Cap de setmana SEAM
18 i 19

ALPINISME

Ascensió al Tuc de Mulleres 3.010m. Comarca de la Vall d'Aran. Podeu demanar més informació al vocal de la secció.

Dimarts 21

Formació

METEOROLOGIA
DE MUNTANYA

Curs de Meteorologia de muntanya. Coneixement de la meteorologia
de muntanya a nivell bàsic i fonts d'informació abans i durant la sortida a
muntanya.

Divendres 24

SEAM

ESCALADA

Escalada esportiva a Montserrat. Demaneu més informació al vocal de
secció.

Divendres 24

Infantil i Juvenil AUDIOVISUAL
DELS CAMPAMENTS

Diumenge 26

Entitat

Diumenge 25

Excursionisme INICIACIÓ

APLEC DE SANT
MIQUEL

SETEMBRE

Campament d'estiu a Bagà ( Berguedà). Tindrà lloc al Casal del Centre, carrer Sant Isidre, 22. La trobada dels campaments entre amics i companys.
Castell d'Eramprunyà. Sortirem de la plaça Batista i Roca a les 8 del
matí. Un cop a dalt hi haurà moments d'espectacle, diversió, trobada i cultura. No hi faltis.
Iniciació a l’excursionisme. Excursió matinal per la zona
de Gavà i Massís del Garraf. Sortida 8,30 (l’home del Millenni.)

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

