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sos. Per una banda tenim l'espai:
la muntanya és i seguirà sent un
entorn ideal per fer-hi activitats i
viure les aventures més emocionants. Per una altra banda el
moment és l'òptim, l'estiu i el
bon temps que implica ens permet dur a terme una activitat
que en altres condicions seria
impossible. Un altre ingredient
són les ganes de tots els nens i
nenes per venir i repetir cada
any i la confiança que els pares i
mares dipositen en nosaltres. La
convivència que es deriva de
viure 10 dies amb les mateixes
persones és un altre ingredient
bàsic de la nostra fórmula.
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Campaments a Bagà: una experiència!!!

d’Espeleologia

SECCIONS:

X 1 I

Aquelles experiències, que en
recordar-les ens arrenquen un
somriure feliç i fins i tot en
ocasions ens traslladen a un
tranquil benestar, són experiències molt valuoses i difícils d'aconseguir.
La fórmula per anar acumulant
aquests records tan necessaris
és diferent per a cada persona,
però a la Secció Infantil i Juvenil
tenim els ingredients, que si es
vol, permeten aconseguir aquesta mena de records.

tors i monitores, però també
són la gent de cuina, intendència i tots aquells que poc o
molt han collaborat perquè tot
funcioni. I tota aquesta gent
també tenim en els campaments una font molt valuosa
d'experiències, que en moments de necessitat podem
rescatar de la nostra memòria i
així aconseguir un somriure.
I la prova és en la crònica de
campaments, que es pot llegir
dins d'aquest butlletí.
Marc Zurriaga

Aquesta fórmula, que té per
nom Campaments d'Estiu , no
funionaria de manera tan exitosa si no hi hagués un bon
grup de gent remenant i barrejant aquest i altres ingredients.
Aquesta gent som els moni-

Els ingredients són molts i diver-
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Benvinguts, benvingudes !

Editorial

Com cada any comencem un nou
període d’activitats dins les diferents seccions de l’entitat.

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
2314 Marc Naval
2315 Eduard Macián
2316 Marc Campmany

Després d’haver carregat les
piles i haver disfrutat d’uns dies
de lleure (això si no heu treballat,
és clar), ens disposem a seguir
allò que vam deixar abans del
període de vacances i allò que els
socis i membres de les diverses
seccions volen portar a terme:

cursos, sortides, audiovisuals, etc.

La vostra participació a les activitats i la vostra collaboració és
sens dubte la millor manera de
demostrar a tots aquests socis
que treballen per a tots nosaltres
que estan fent una bona feina i
que comfiem en tot el que ens
proposen. Segurament això
també els ajuda a no deixar que
les bateries es descarreguin. Per

això és important, després
d’aquests dies de descans, que
tots vinguem amb ganes i que
fem una pinya per aportar noves
propostes.
Els membres de la junta us donem la benvinguda després de
les vacances i us animem a seguir participant activament dins
de l’entitat.
Miquel Comas

2317 Francisco Reyes
2318 Anna M. Fresneda

Diada 2010

2319 Rubén Benítez
2320 Armando García M.
2321 Alícia Soto

Un any més s’ha posat la senyera al cim del Calamot. La setmana anterior membres d’UME es
van encarregar dels preparatius
més tècnics per poder installar
la bandera.

2322 Armand García S.

Ja el mateix dia 11, un petit
comitè de tres persones va
haver de pujar una hora abans
per tal de preparar la base.
A les 9,00 aproximadament,
com ja és tradició, se sortia en
expedició de l’avinguda Joan
Carles I (davant de la piscina
nova), portant els pals i la senyera fins al cim.
Un cop a dalt es va procedir a
collocar-ho amb tots els su-

ports tècnics que es van pujar
a les motxilles. Alçar la senyera va ser molt ràpid per la
gran quantitat de mans voluntàries que s’hi van oferir. Un
cop enlairada, la trentena de
persones que estàvem vam
cantar el tradicional Cant dels
Segadors. Per acabar es va
esmorzar tot fent petar la
xerrada. Cal dir que el dia va
ser fantàstic, molt assolellat, i
que el fet que fóssim tanta
gent va ser motiu d’alegria;
vam comentar, principalment,
les expectatives que teníem
sobre la durada de la senyera
al cim. En el moment de tancar
aquesta edició encara es veu al
Calamot. Podem dir que és

dels anys que està durant més.
Tot un èxit!
Mercè Mitjans

LLença’t a parlar en català
Si ets majors d’edat i tens un
mínim coneixement del català,
si el parles encara que sigui
amb dificultats i vols agafar
fluïdesa, perdre la vergonya i
incorporar-lo d’una manera
natural a les activitats quotidianes, laborals o de relació social, nosaltres t’hi donem un cop
de mà.
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Com aprenent. 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

ho fan d’una manera desinteressada.
Si voleu formar part dels aprenents, passeu per l’entitat en
horari de secretaria i us informarem amb més detall
Redacció
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III Jornades d’identificació de bolets

La tardor és sinònim de bolets a les
nostres contrades, i res millor que

aprendre a identificar-los i
tastar-los de la mà d’Alfonso
Vilches (tuercas) adquirirem
els coneixements bàsics de la
natura que envolta a cada bolet i les seves característiques.
No només els caçaràs i els
aprendràs a identificar, sinó
que fins i tot els menjaràs.
Dates: 12 i 13 de novembre.
Inscripcions prèvies a UME. El
preu del curs és de 10 € per als
iniciats (només dissabte) i 18 €

per als novells (divendres, dissabte i
cistella).
Redacció

Inauguració de l’ampliació del refugi de Vallferrera
El proper dissabte 2 d’octubre a
les 12.30 h la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC)
inaugurarà l’ampliació del refugi de
Vallferrera (1.940 m), situat a la
capçalera de la vall Ferrera (Pallars
Sobirà).

El refugi de Vallferrera va ser
construït l’any 1935 i és el refugi
federatiu més antic de casa nostra,
ja que fou la llavor germinadora del
Comitè Català de Refugis de la

FEEC. Aquella casa de pedra i
pissarra, que temps enrere era un
aixopluc lliure, acollia fidelment els
incondicionals muntanyencs que
setmana rere setmana s’encaaminaven cap a l’emblemàtica pica
d’Estats (3.143 m), cota culminant
de Catalunya.

Notícies
de la
FEEC

Trobareu més informació a l’aparrtat Refugis de la web de la Federació: www.feec.cat.
Rosa Agustí

Taller de rastres de mamífers Festival de cinema Torelló Llibre sobre itineraris per Gavà
Us oferim un taller dedicat als mamífers del Garraf. Identificació de
petjades i dels excrements; us ensenyarem uns motllos, fotografies i
molt més per tal que obriu els ulls
quan aneu per la muntanya. Descobrireu un món nou a l’alçada de les
vostres soles. El taller tindrà lloc a
UME el divendres 22 d’octubre,
amb una classe teòrica, i dissabte 23
amb una sortida de camp. Preu del
taller: 10 €.
Redacció

El Festival de Cinema de Muntanya
i Aventura de Torelló, actualment
denominat Festival Unnim de Cinema de Muntanya es celebrarà
del 12 al 21 de novembre. Aquest
Festival que ja va per la 28a edició , és un dels més importants del
món en el seu gènere i posa en
competició cada any els millors
films a nivell mundial sobre activitats relacionades amb la muntanya
i la natura. L’ampli ventall de possibilitats temàtiques que ofereixen
les bases del festival permet que
durant 10 dies d’exhibició es projectin documentals de diversos
gèneres: d’expedicions, reportatges de natura, d’esports, d’aventura, documentals ecològics...
www.torellomountainfilm.com

El passat 23 de setembre es va fer
la presentació del llibre “Gavà, 21
recorreguts per fer a peu, corrent i
en BTT” d’en Miquel Sans Fontanet,
editat per l’Associació d’Amics del
Museu en collaboració amb el
Centre d’Estudis de Gavà.
És un llibre on s’exposen diferents
excursions pel nostre entorn, amb
indrets coneguts i amb d’altres més
desconeguts.
Es fa referència també, a la toponímia dels principals llocs i parla tant
d’indrets d’interès natural com
històric.
En Néstor Gómez, el nostre president de l’entitat ha escrit un dels
pròlegs del llibre.
Redacció
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Crònica d’un aprenent de cuiner...
Vaig néixer al 1964 (qui vulgui que calculi ☺), per tant ja tinc una edat, i malgrat tot
enguany ha estat el meu primer campament de l’UME, des de dins. Com a pare amb
dues filles de 19 anys i un fill de 21, que des dels 7 anys han gaudit dels campaments,
conec els “efectes” i l’alegria que genera en els nens i nenes que hi participen...
Però des de dins es veu tot molt diferent: per una banda et trobes que els dies
pràcticament passen sense que te n’adonis; surts de la tenda (“carromato” en el
meu cas) a quarts de vuit del matí i, gairebé sempre, no hi tornes fins després de
sopar que vas a buscar el polar per no passar fred...
La feina és immensa: a les vuit del matí, i en 30 minuts, cal fer l’esmorzar per a una
pila de gent afamada (un mínim de 70 i un màxim de 120 persones), consistent en
torrades amb mantega i melmelada, pa amb tomàquet i embotit, la llet (amb colacao
i sense), els cafès, ... Just quan això s’ha enllestit ja cal preparar el dinar; les dues del
migdia arriben més aviat del que et penses i les coses que preparem no són
precuinades, en dono fe! Per al sofregit cal ratllar els tomàquets, cebes, alls... Posar-ho tot a la paella, etc, etc. (no
ho escric per no posar-hi res que no sigui exacte i en Joan o la Mercè ho hagin de corregir ☺ ), cal arrebossar la
carn o peix, el brou cal fer-lo amb tots els ets i uts que us pugueu imaginar... En definitiva, mai m’hauria pensat que
en uns campaments la cuina fos tan elaborada,
precisament quan vaig d’ajudant de cuiner! Bromes a
banda, la veritat és que tinc els dits tallats i les mans
adolorides de tant traginar per la cuina, ajudant a
elaborar tot tipus de menjar casolà. Fins i tot el dia de
l’aniversari d’en Marc i en Joel, els pans de pessic els vam
elaborar i la xocolata desfeta la vam tenir refredant-se en
un plat per comprovar que en tallar el pastís no es
trenqués. Això és una illustració del nivell en què es fan
els plats, des de l’esmorzar fins al sopar.
Però el millor de l’experiència no només té a veure amb
la cuina. El contacte amb els nens i nenes, el treball amb
els monitors/es, la convivència, compartir el repte
d’aquest projecte tan valuós és quelcom que no sé explicar amb paraules, però sí que puc dir que va més enllà del
que acostumem a mirar en el nostre dia a dia.
Tornant a la cuina, les pedres angulars, els engranatges matrius de tota la enginyeria que es desplega tant a la cuina
com fora, son en Joan i la Mercè o la Mercè i en Joan, “tanto monta, monta tanto” un portent d’energia, ganes,
entusiasme, ... i un saber fer les coses dignes d’homenatge, no només per la qualitat tècnica, sinó per la qualitat
humana que any rere any demostren. Tot i que només puc parlar dels campaments de Bagà 2010, en aquests dies
he pogut escoltar moltes anècdotes de mil i un campaments, on tot i que hi havia molta altra gent, ells també hi
eren, sincerament em costa imaginar els campaments sense ells.
Acompanyant-nos, i de forma intermitent, vam tenir moltes
collaboracions, que van fer que la nostra tasca es portés millor, la
Mari, en Josep Maria i la Montse, en Miquel, l’altre Miquel i l’altra
Mercè, en Marc, l’altre Joan, ... i també una molt grata sorpresa, l’Ivan
i la Noèlia amb l’únic nen de la tenda 0, en Pau... Un seguit d’amics
que tot i no estar tots els dies han deixat el seu immens granet de
sorra en aquesta aventura.
Voldria fer un punt i a part per comentar l’aportació d’una persona
que viu els campaments com ningú altre (sempre sota el meu “novell”
punt de vista), de forma discreta, gairebé invisible, no para de fer
coses sense aturar-se sempre que està al campament, ho arregla tot,
des de revisar si hi ha paper higiènic fins a preparar un sopar final pels
EL
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als campaments de l’UME
pels monitors i monitores digne d’en Ferran Adrià, passant per donar refresc als atrafegats cuiners i cuineres
en plena hora punta (“l’hora de l’ àngelus” en diem). És en Josep Valenti, tinc la impressió que porta arrelat al
seu cor aquest projecte, l’estima, el mima, el gaudeix, el porta a dins! Quina sort tenir persones així al teu
voltant!!
No puc acabar sense parlar d’uns altres companys de fatigues que han estat un portent d’energia i saber fer
coses ben fetes durant tots els dies, els monitors i monitores, dirigits pel sempre eficient i proper Marc. Uns
monitors i monitores que, com tots i totes en aquests campaments, dediquen hores, feina, preparació, no
dormir, esgotament,... de forma altruista i gratuïta, i ho fan amb un rigor i bon humor dignes d’elogi, amb una
joventut així hom es reconcilia amb la humanitat.
Bé, aquesta és la meva visió de l’experiència, pot sembla bucòlica i ensucrada, no tot han estat flors i violes,
però els mals tràngols, que també n’hi ha hagut (picades d’abella, enyorances, ...) s’han gestionat amb
solidaritat i generositat de manera que entre uns i altres hem trobat l’equilibri.
En síntesi crec que tot es pot reduir a dues idees: per una banda “campaments de la UME, sou collonuts!!!!!!”
i per l’altra “ha estat un luxe compartir aquesta experiència”.
Pep Franco

CAMPAMENT ITINERANT ASSEMBLEARI (Cavalls del Vent)
Punt 1: L’assemblea. La Santa Aliança (nom artístic que tenia l’assemblea) formada per 11 joves, entre ells
dos monitors que volen passar encara per joves i la resta, un grup d’adolescents que ja s’estan fent grans,
però que els encanta passar-ho bé i caminar 10 dies durant les seves vacances.
Punt 2: Ruta. Sortint del campament base després de dinar, començàvem la ruta de
Cavalls del Vent, des de Grèixer. Ens esperaven bastants quilòmetres, molts refugis, però
sobretot moltes muntanyes. La ruta pel Parc Natural del Cadí-Moixeró és impressionant,
és dureta però amb el pas dels dies un s’acostuma a fer desnivells de 1.000 metres en
poc menys de 2 hores.
Punt 3: Missió i Visió. La proposta va ser clara: aquest any les decisions es prenen en
grup i per unanimitat; d’aquesta forma, i explicant uns pocs conceptes, es va crear la
Santa Aliança. Cada tarda o en moments de decisió, ens reuníem, passàvem l’ordre del
dia i punt per punt anàvem comentant i decidint: la ruta, la solució de conflictes, el
menjar, les aventures… Va ser tota una experiència, però hem de dir que tot un èxit també, en tot moment
l’opinió dels 11 hi era present i tots érem responsables del que fèiem.
Punt 4: Aventures. Com sempre, 1.001 aventures passen als campaments. Aquest any sembla que la
responsabilitat estava molt present, i després de pujar al Pedraforca vam fer d’assistència en un rescat de
muntanya d’un nen de 8 anys que havia caigut davant nostre. També va estar molt present el companyerisme:
durant els sopars teníem alguns “okupes” entre nosaltres i les noves tecnologies també van a l’itinerant, i el
tradicional diari va passar a ser un diari virtual on tots hi participaven. I no deixarem de comentar els
espectacles que fèiem totes les tardes als refugis on anàvem: anaven passant els dies i cada dia sortia millor,
però el barret no va acabar d’omplir-se; o els estiraments “sexis” cada tarda després de caminar.
Punt 5: Resultats. Si ens fixem en el objectius
educatius proposats, hem mantingut el grup cohesionat,
ens hem esforçat, confiat en el grup i hem gaudit de la
muntanya, però si ens fixem en altres punts… Tenim en
ment la ruta del proper itinerant: Menorca! I ja hem
començat a treballar. Els malabars no van tenir gaire
èxit, però sí el Bingo del campament base amb els
pares. Serà un any de dedicació complet, però sembla
que quan el grup es proposa alguna cosa l’aconsegueix.
Gisela Comas
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XVI Marxa del Garraf
1- PRESENTACIÓ
La Marxa del Garraf és una prova no competitiva oberta a qualsevol persona respectuosa amb la naturalesa, que té
com a objectiu donar a conèixer els paratges més purs que ofereix el Massís del Garraf.
La Marxa del Garraf es presenta amb dues modalitats:
⊳La Garraf 45, sobre una distància de 45 kilòmetres i que puntua per a la XIII CCCR
⊳La Garraf 21 sobre una distància de 21 kilòmetres
2 - DADES TÈCNIQUES
Dia: diumenge, 7 de novembre de 2010
Lloc de sortida i arribada: Plaça Jaume Balmes de Gavà (davant l'Ajuntament)
Senyalització: l'itinerari estarà marcat amb cintes al llarg de tot el recorregut i amb senyals verticals, pròpies de la Marxa, a determinats indrets.
2.1 - Dades tècniques de la Garraf 45
Hora de sortida: de 6 h. a 6:30 h.
Distància: 45 quilòmetres
Desnivells: +1607m (total acumulat 3214m)
Temps màxim: 12 hores
Controls de pas i avituallaments: sortida, arribada i sis punts entremig
2.1 - Dades tècniques de la Garraf 21
Hora de sortida: de 8 h a 8:30 h.
Distància: 21 quilòmetres
Desnivells: +850 m (total acumulat 1700 m)
Temps màxim: 7 hores
Controls de pas i avituallaments: sortida, arribada i dos punts entre mig
3 - INSCRIPCIÓ
3.1 - Formes de realitzar la inscripció:
⊳ INTERNET = a través d'un formulari en el web de la UME (www.umegava.org) i un pagament per Internet. En aquest
cas, les instruccions per fer el pagament les trobareu en el web de la UME
⊳ ENTITAT = en el local social de la UME i un pagament en metàl•lic. Totes les tardes de 19 a 21 hores del període
d'inscripció
3.2 - Import de la inscripció:
- Socis UME amb carnet de la FEEC: 15 €. Socis UME sense carnet de la FEEC: 18 €.
- No socis UME amb carnet de la FEEC o de qualsevol federació adherida a la UIAA o la FECOC: 19 €.
- Altres: 25 €.
NOTA: L'import de la inscripció de les persones no federades (FEEC / UIAA / FECOC) inclou una assegurança temporal amb una validesa pel temps de durada de la Marxa.
3.3 - Període i límits de les inscripcions:
Les inscripcions a la Marxa del Garraf estan limitades a 1.300 persones, amb la següent distribució: 900 a la Garraf 45 i
400 a la Garraf 21. El calendari d'inscripcions és el següent:
⊳ Garraf 45 - INTERNET: de l'1 al 22 d'octubre o fins arribar a les 700 inscripcions.
⊳ Garraf 45 - ENTITAT: del 25 al 29 d'octubre o fins arribar a les 200 inscripcions, més les que hagin sobrat d’Internet
+ Garraf 21 - INTERNET: de l'1 al 22 d'octubre o fins arribar a les 300 inscripcions.
+ Garraf 21 - ENTITAT: del 25 al 29 d'octubre o fins arribar a les 100 inscripcions, més les que hagin sobrat d’Internet.
NOTA: l’ UME es reserva el dret a admetre inscripcions fora de termini. En cas d'admetre-les, el preu de la inscripció
seria de 40 €.
Per a més informació pàgina web www.umegava.org
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Entrevista a....Marta Comas
“Els elements que no falten mai als Campaments, durant deu
dies, són el bon rotllo, la diversió, els somriure...”
La Marta Comas es pot dir que ha nascut a l’UME. Els primers
campaments que va fer van ser estant a la panxa de la seva mare
(la Mercè Martínez). D’aleshores ençà ha anat a tots els campaments ( excepte un any per raons d’un viatge familiar). I ha passat
per totes les etapes dels campaments: campament base, anar i
tornar, itinerant i monitora (actualment). Però a la Marta Comas
la podeu veure en moltes altres activitats d’UME: la marxa en
bicicleta, fent esquí de fons o alpí, participant en la Marxa del
Garraf, fent alguna via ferrada o escalada, al rocòdrom (els dimecres) i per descomptat, tots els divendres a la sala de reunions de
la secció infantil, on està superatenta a les reunions o bé engrescant els “monis” per fer alguna festa o anar a sopar a Begues.
Perquè la Marta és així, alegre, divertida, afectuosa i… sempre
està a punt per ballar i fer gresca. Realment el ball li encanta. Però
també li encanten els nens i nenes, amb qui connecta molt bé i a
qui també sap reconduir en qualsevol situació. Potser per això,
està estudiant per ser mestra. Com aquell qui diu, a l’UME i concretamente a la Secció Infantil i Juvenil està fent unes
bones pràctiques, educant en valors i contribuint a una educació integral dels nens, nenes i joves que formen la Secció
infantil i Juvenil. És la sòcia nº 992.

Com resumiries els campaments d’aquest any a Bagà?
Simplement puc dir que han estat genials.
Descoberta de l’entorn, jocs, cançons, sortides, serveis, jocs de nit…activitats que formen part de la vida
dels campaments. Com i quan ho prepareu tot això?
Totes aquestes activitats i d’altres són preparades un mes abans pels monitors. Ens organitzem per grups de treball,
d’aquesta manera no es fa una tasca feixuga. Com molts ja sabeu, cada any repetim activitats dels anys anteriors però
també innovem amb noves activitats.
Quin és el secret perquè els nens, nenes, joves, monitors i cuina vulguin repetir any rere any els campaments?
Penso que és una cosa que no es pot explicar, que simplement s’ha de viure. Però els elements que no falten mai durant
aquests deu dies són el bon rotllo, la diversió, els somriures… La combinació de tot això fa que sigui una molt bona
experiència.
Ja que es pot dir que tens una llarga experiència en campaments, què en destacaries de tots aquests
anys?
Que cada any em quedo amb ganes de més.
Aquest any heu iniciat un nou projecte a la Secció Infantil, que ha suposat tot un repte: el Casal de Muntanya. Quina valoració en fas?
Tot i ser el primer any penso que ha anat força bé. Com sempre, en iniciar un projecte es cometen errors, però
aquests et fan aprendre, millorar diàriament i en anys posteriors.
I per acabar, com valores la tasca que feu amb els infants i joves des de la perspectiva de l’educació en el
lleure?
Com bé dius, com a monitors estem realitzant una tasca educativa envers els infants. Aquesta es du a terme en un context, la muntanya, totalment diferent al que per a ells és l’habitual. Aquest és un espai on els nens poden estar en contacte directe amb la natura, compartint un espai de convivència amb persones de diferents edats... Tot això penso que fa
que els nens creixin com a persones. Però no només els infants, sinó que també tots nosaltres.
Mercè Mitjans

EL
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Tota llegenda té el seu començament...
A vegades hi ha moltes idees a l'aire, idees que no són de
ningú, però són de tothom. I de tant en tant alguna d'aquestes idees es materialitza.
El casal de muntanya és una idea que feia bastant de temps
que estava flotant per l'aire de la Secció Infantil i Juvenil. La
majoria dels monitors hem acabat treballant a l'estiu en algun
casal (tots necessitem diners), i més d'un cop, parlant dels
casals a Gavà, coincidíem que hi faltava alguna cosa. El que
faltava era un casal de l’UME, amb la seva filosofia i la seva
manera de fer, on la prioritat no fos guanyar diners perquè
l'empresa havia de créixer, sinó fer del casal una activitat
educativa i de creixement personal, tant dels infants com
dels monitors, i gràcies al suport del president de l’UME i la
junta que té al darrere, aquesta idea per fi s'ha gestat i enguany ha vist la llum.
Amb una oferta de casals realment molt àmplia i bastant saturada, i en un context econòmic no gaire
favorable, es va començar amb tots els preparatius. El casal va començar amb pocs nens, però amb la
gran illusió d'emprendre aquell projecte nou.
Els dilluns, després de les presentacions i d'uns quants jocs per conèixer els infants, alguns de nous i
d'altres d’assidus de la secció, començàvem a treballar amb jocs alguns aspectes de la temàtica setmanal.
Per treballar la orientació, jocs d'amagar i trobar tresors dibuixant mapes ells mateixos o bé amb l'ajut
d'una brúixola. Cada setmana era una aventura i un repte. Els dimarts fèiem excursió de mig dia per una
zona del Garraf, a les mines de Rocabruna, a Bruguers, a la font del Ferro (on van poder trobar mitjançant pistes d'orientació un tresor amagat) i a Sant Climent. Els dimecres tocava
refrescar-se i divertir-se a la piscina i després primera sessió del rocòdrom. A alguns nens els costava
una mica el rocòdrom, però al final amb algunes dinàmiques i jocs per entendre el funcionament del
material, la immensa majoria s'ho passaven genial i milloraven força!
Els dijous tocava fer gimcanes i jocs de pistes i segona sessió de rocòdrom de la setmana. I finalment,
els divendres, la bomba final: l'excursió de tot el dia: Montseny, Montserrat, Montnegre són les zones
on vam estar explorant i gaudint de la seva natura.
L’experiència va anar molt bé perquè hi va haver moltíssims nens que van repetir i s'hi apuntaven a més
setmanes.
Al final la valoració és molt positiva, pensem repetir i seguir oferint també al juliol un casal diferent als
altres. Amb els valors que treballem durant tot l'any i als campaments. Un casal que és una activitat més
de l'entitat, però que alhora també és diferent, ja que els monitors cobren per la seva feina. Una feina
que sempre intentem fer amb tota la illusió i ganes del món, ja que els nens i nenes s'ho mereixen.
Finalment, moltíssimes gràcies a
tota l’UME per fer possible el
casal; gràcies també a tots els
pares i mares de tots els infants
que hi van assistir, ja que van
dipositar en nosaltres la seva
confiança. Però sobretot, el
més important de tot, gràcies a
totes les nenes i nens perquè
sense ells el casal sí que no
podria existir de cap de les
maneres. Gràcies a tots!

Jordi Corbalan
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Ladakh: un desert d’altura
L’Himàlaia indi ha estat notícia aquest mes d'agost, però no per les seves muntanyes de més de
6.000 m ni per les seves valls verdes folrades de camps d'ordi. La notícia va sorgir després de
produir-s’hi les inundacions més greus de la seva història recent. Diverses tempestes monsòniques van llançar diversos xàfecs que van provocar despreniments i riuades. Un d'ells va arrasar
part de la capital de Ladakh -Leh- i la crescuda del riu Indus va provocar gairebé 200 morts en
tota la zona. En aquest fantàstic viatge jo i la meva dona Sílvia hem caminat i recorregut en jeep
aquestes terres de l’Himàlaia, un paisatge gairebé lunar amb els seus vessants àrids i desproveïts de vegetació. Precisament, és aquesta la causa dels despreniments en cas de fortes pluges
(per cert, molt poc freqüents en aquesta zona del planeta ja que, per exemple, la precipitació
mitjana a l'agost no supera els 10 o 15 mm). De fet, Ladakh és la destinació triada per nombrosos muntanyencs i turistes per ser un territori allunyat de la influència del monsó, encara que
en els últims anys s'està observant un comportament anòmal per la presència de més dies amb
precipitacions i tempestes més intenses del normal (hi té alguna cosa a veure el canvi climàtic...?).
L'hospitalitat de la gent ladakí
es fa patent a cada vall (val la
pena compartir un te de mantega i beure la seva cervesa
local). Durant milions d'anys el riu Indus ha mossegat la
terra, formant espectaculars barrancs. Els cims blancs es
retallen per sobre dels vessants deserts i els cims de
l’Himàlaia més oriental, la serralada Zanskar o el Karakorum es presenten contínuament com a teló de fons.
El petit Tibet indi: un dels racons més impressionants i
salvatges del nostre planeta!
Jordi Pons

Un any de visites guiades al castell
El dissabte dia 4 de setembre de
2010 es va fer una visita al castell a
petició de l’Associació de Veïns de
Bruguers. Els guies foren el Miquel
Zurriaga, la Mercè Mitjans i l’Eveli
Villuendas i hi van assistir unes 30
persones. Afortunadament no feia
gaire calor i vam poder passar una
jornada molt agradable. La visita es
va anar desenvolupant amb molta
fluïdesa i als visitants els va agradar
molt.

sones per visita i, el més important,
en totes les visites se’ns ha manifestat que són interessants i amenes.

Amb aquesta visita fa poc més d’un
any que vam començar aquesta activitat (un any i mig si comptem el
temps de formació dels guies) i
convé fer una mica de balanç:

De manera complementària
al
grup de guies, des
de l’UME s’han
fet un parell de
visites a castells
propers al nostre
i una xerrada
sobre l’arxiu de la
baronia. En un

En aquest temps hem aconseguit
l’objectiu de fer, com a mínim, una
visita al mes; cal remarcar que, de
mitjana, hi han assistit unes 15 persoEL
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A més, en aquest període l’UME ha
signat amb l’Ajuntament el conveni
que regula aquestes visites i han
començat les obres de consolidació
del castell per part de la Diputació
per,
com
a
mínim, preservar
el que en queda.

futur se’n faran més.
Per al futur, confiem que les visites
continuïn tenint el mateix grau
d’acceptació i assistència que fins ara
o que augmenti.
Eveli Viluendas
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Formació (octubre-novembre)
Vols adquirir autonomia a 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 organitzats des de la FEEC. Si voleu més informació del curs, passeu per Secretaria o consulteu-ho al nostre 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.

Cicle d’ESCALADA en roca, nivell II del 13 al 20 d’octubre
Docència a càrrec de membres d’UME. Iniciació a l’escalada de diferents llargs equipats. Més informació al vocal
de la secció.

ESCALADA en roca, nivell II

del 18 al 31 d’octubre

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UEC del Prat del Llobregat.
Preu del curs: 125 € federats, més llicència temporal per als no federats. Data límit d’inscripció: 8 d’octubre.

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.

Curs d’ORIENTACIÓ i GPS, nivell I

del 16 al 24 d’octubre

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: CE La Palma de Cervelló.
Preu del curs: 60 € federats, més llicència temporal per als no federats. Data límit d’inscripció: 14 d’octubre.

Progressió en CRESTES, nivell II del 15 al 29 d’octubre
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: CE Sant Boi. Preu del curs:
130 €. Places limitades a 15 persones. Inscripcions obertes.

Taller de RASTRES de MAMÍFERS del Garraf

22 i 23 d’octubre

Docència a càrrec Jose Carlos de la Fuente. Lloc de l’aula: UME. Dates del curs: divendres 22, sessió teòrica,
dissabte 23, sortida de camp. Preu del taller: 10 €. Places limitades a 25 persones. Inscripcions obertes fins a exhaurir-les.

III Jornades d’identificació de BOLETS

12 i 13 de novembre

Docència a càrrec del soci Alfonso Vilches. Lloc de l’aula: UME. Dates del curs: divendres 12, sessió teòrica i
dissabte 13, sortida a muntanya. Preu del curs: entre 10 i 20 €, inclou un bon esmorzar del Berguedà, un gran
dinar amb els bolets caçats i per als nous un cistell. Places limitades a 12 persones. Inscripcions obertes fins a
exhaurir-les.

Curs d’iniciació al TAST de VINS

segona quinzena de novembre

Docència a càrrec de l’enòleg Xavier Bassa. Lloc de l’aula: Museu de Gavà. Dates del curs: sortirà publicat al web
de l’entitat. Preu del curs: 50 €; per als socis d’UME, 40 €. Inscripcions obertes i limitades fins a exhaurir les 30
places disponibles.
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

OCTUBRE

Dissabte 2

Excursionisme

MITJA
MUNTANYA

Salt de Sallent - Puigsacalm. Dificultat de l'excursió mitjana. Distància:
15 km.

Cap de setmana
SEAM
2i3

VIA FERRADA

Cap de setmana de vies ferrades. De camí farem "La Regina" a Oliana i
a Andorra a Canillo.

Diumenge 10

Entitat

GUIES DEL
CASTELL

Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn. La visita començarà a les deu del matí davant l'Ermita de Bruguers. Cal prèvia reserva.

Dimecres 13

Formació

ESCALADA

Cicle d'ESCALADA en roca, nivell 2. Iniciació a l’escalada de diferents
llargs equipats. Més informació al vocal de la secció.

Dimecres 13

Formació

ORIENTACIÓ I
GPS

Curs d'ORIENTACIO i GPS nivell 2. Aprendràs a utilitzar el GPS,
Oziexplorer i a orientar-te amb baixa visibilitat o de nit.

Divendres 15

Entitat

MARXA DEL
GARRAF

Trobada de voluntaris de la Marxa del Garraf. La reunió serà a 2/4 de 9
del vespre. Tothom pot collaborar amb la Marxa, soci i no soci.

Dissabte 16

Infantil i Juvenil

ACTIVIT. LOCAL

Activitat de tarda al local de la UME. Horari de cinc a set del vespre.

Diumenge 17

Excursionisme

EXCURSIÓ
FAMILIAR

Excursió familar a Montserrat. Volta a les Agulles pel coll de Porc.
Distància: 8 km. Informació a Secretaria.

Dv 22 i Ds 23

Formació

RASTRES
MAMÍFERS

Taller de RASTRES de MAMÍFERS del Garraf. Descobreix allò que es
troba a l'alçada de les teves soles. Divendres taller a dos quarts de nou
del vespre i dissabte sortida de camp.

Dissabte 23

Excursionisme

SENDERISME

GR 4. Etapa: del Monestir de Montserrat al Pont de Vilomara. Distància: 28 km. Dificultat: alta.

Cap de setmana
Infantil
23 i 24

SORTIDA
CASTANYADA

Celebrem la Castanyada. Passarem tot el cap de setmana fora, en un
racó del nostre país. Ja us donarem més informació més endavant.

Diumenge 24

SEAM

ESCALADA

Escalada Esportiva a Can Roca. Informació al vocal de la secció..

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Diumenge 7

Entitat

MARXA DEL
GARRAF

G45 i G21 al 100 x 100. Jornada dura, però gratificant. 15 hores intenses per l’organització i 1.300 marxadors pels camins del Garraf.

Dv 12 i Ds 13

Formació

JORNADES BOLE- III Jornades d’identificació de bolets. El divendres hi haurà la sessió teòTAIRES
rica a dos quarts de nou del vespre. Dissabte 13, sortida de tot el dia.

NOVEMBRE

Cap de setmana
SEAM
13 i 14

ALPINISME

Ascensió al Besiberri Sud 3.030 m. Informació al vocal de la secció.

Diumenge 14

Natura

BARRACA DE PEDRA SECA

Celebració de la Restauració de la barraca de pedra seca. Celebrem la
restauració el matí de diumenge, emportat d'esmorzar.

Diumenge 14

Entitat

GUIES DEL
CASTELL

Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn. La visita començarà a les deu del matí davant l'Ermita de Bruguers. Cal prèvia reserva.

Divendres 19

Entitat

MARXA DEL
GARRAF

Refrigeri d'agraïment als collaboradors de la Marxa. Tothom que ens
heu donat un cop de mà esteu convidats. A 2/4 de 9 del vespre a l’UME.

Dissabte 20

Infantil i Juvenil

ACTIVITAT AL
LOCAL

Activitat de tarda al local de la UME. Horari de cinc a set del vespre.

Dissabte 20

Excursionisme

SENDERISME

GR 4. Etapa: de Pont de Vilomara a St. Martí de Serraïma. Distància:
23 km. Dificultat: alta.

Dissabte 27

Excursionisme

EXCURSIÓ
FAMILIAR

Excursió familar a la Garrotxa. Circular als volcans de Sta. Margarida,
Cruscat i fageda d'en Jordà. Distància: 8 km. Informació a Secretaria.

Diumenge 28

SEAM

ESCALADA

Escalada Clàssica a Montserrat. Informació al vocal de la secció.

Diumenge 28

Excursionisme

MITJA
MUNTANYA

Santuari de Sant Pere de Graudescales. Distància: 15 km. Dificultat:
mitjana.

Pendent data

Formació

TAST DE VINS

Curs d’iniciació . Es realitzarà en 3 sessions, de la mà d’un enòleg professional. Segona quinzena de novembre. Consulta el web de l’entitat.

Horari Secretaria
Rambla Lluch, 4.
Dimec. i divend. de 19-21 hores

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

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

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

