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sempre vol passar desapercebuda. Aquest cop
tenim un escrit d’ella
fet amb molta sensibilitat. A tots ells agraïm
moltíssim que ens hagin
fet arribar la seva experiència de la marxa.
També hem volgut
detallar tant els participants més joves com
els més grans de cada
una de les marxes. Com comprovareu, els premis han anat tant
pels qui s’estrenaven aquest any
com ha estat el cas dels infants
més joves i també pels experts i
repetidors com és el cas d’un dels
participants més grans.
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En aquest butlletí la notícia central ,és la 16a Marxa del Garraf,
de la qual us informem en les
pàgines interiors. I per a fer els
articles aquest cop hem comptat
amb les vivències magnífiques i
emotives de dos participants, un
de la MG21 i l’altre de la MG45,
així com també de la vivència
d’una persona que porta anys
collaborant en els controls i

Però tenim més articles a destacar
com és el cas de la restauració de
la barraca de vinya, , la del món

casteller, l’aplec, la castanyada i
com no el tradicional curs de
bolets del que la Dolors Calonge ens ha fet arribar l’opinió que
a continuació detallem:
“Durant les Terceres Jornades
Boletaires vam tenir l’oportunitat
de gaudir de la muntanya amb
tots els sentits. La tardor és un dels
seus millors moments, la temperatura és ideal i el paisatge, increïble,
amb unes tonalitats que van del
groc al vermell. Les jornades van
ser tan productives que vam poder
regalar-nos amb un dinar de germanor al bell mig de la natura.
Menú gurmet de collita pròpia:
espaguetis amb trompetes de la
mort i arròs amb botifarra esparracada amb bolets. PER REPETIR.”
Gaudiu, doncs d’aquest Butlletí
M. Mercè Mitjans
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Marxa del Garraf i curs de bolets: un èxit
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Entrevista a....
Taki Garrido
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Un any més l’UME felicita als
seus socis, en aquestes dates
tant especials, desitjant-los un
Bon Nadal i un Feliç Any 2011
I també com en anys anteriors
cada soci té 0,20 cèntims de
participació. Recordem que
com a requisits cal tenir una
anitguitat mínima de 6 mesos i
estar al corrent del pagament
de quotes.

Esperem tenir molta sort!

Rambla Lluch, 4 08850 Gavà
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Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:

2323 Raquel Morata
2324 Juan Francisco Fuentes

Mirant cap al 2011
L’any que deixarem d’aquí a poques setmanes el recordarem
com un any molt bo per a la nostra entitat. Possiblement, la fita de
l’entitat que estarà associada al
2010 és el Casal d’Estiu. Era la
seva primera vegada i com sempre la primera vegada sempre
queda en la retina dels que ho
han tirat endavant. Cadascú de
vosaltres recordareu aquest 2010
per alguna altra cosa: la primera

vegada que heu escalat, la primera
vegada que heu anat de campaments... A títol d’entitat, cada cop
hi ha més activitats, les activitats
s’omplen, tenim força gent molt
implicada, el nombre de socis
augmenta, els recursos econòmics són positius. Tot i així, no
ens podem quedar aturats, aquest
2011 se’ns presenta amb molts
reptes entre els quals destaquem
aixecar la secció de barrancs i

BTT, impulsar la secció d’espele,
mantenir i millorar en allò que
sigui possible la qualitat de les
activitats realitzades i aconseguir
una millor eficiència de funcionament i gestió de l’entitat. Amb
aquests nous reptes mirem cap
al 2011. I per portar-ho a terme
et necessitem, necessitem el teu
temps per poc que sigui. Ens
dónes un cop de mà?
Redacció

2325 Joaquin Lapeña
2326 Jordi Larruy C.
2327 M. Eugènia Gilabert
2328 Jordi Larruy G.
2329 Marc Larruy
2330 Montserrat Vall
2331 Xavier Calvo
2332 Ana Alcedo
2333 José Manuel Sánchez
2334 Montserrat Carbó
2335 Carlota Casttaño
2336 Carla Sánchez
2337 Juan Antonio Millaruelo
2338 Fátima Sbai
2339 M. José Figuerola
2340 Pau Galindo
2341 Júlia Galindo

Aplec de Sant Miquel 2010
Enguany l’aplec es va celebrar el
diumenge 26 de setembre i per
primer cop ens vam trobar amb
un recinte tancat. Com ja sabeu
aquest darrer mesos s’han fet
obres de consolidació i neteja del
entorn del Castell, al mateix
temps que es construïa una tanca
perimetral de tot el recinte per la
salvaguarda del mateix.
El dia va amaneix-se una mica
tapat, però tot i això la participació va ser nombrosa. En el lloc de
trobada es van reunir mes de 300
persones per a pujar a peu i altres
15 amb bicicletes, vingudes de tot
arreu, aquest any disposem de

2342 Kike Manzano

una estadistica que ens diuen el lloc
de procedencia de tots als inscrits
que varem pujar a peu, destaca la
presencia de dos persones de Stolcolm.
La xocalatada va donar la benviguda
els assistents i com sempre molt
bona. Tot seguit la tradicional missa que aquest any va ser oficialitzada per Mossèn Roca del collegit
dels germans de Begues, en la homilia va lloar mot especialment l
’esperit de la gent jove i gran per la
seva perseverança per fer que les
nostres tradicions segueixin vives.
Aquet any la campanya no va poguer escoltar-se, dons no va ser
possible collocar-la correctament
per seguretat.
L’acte central d’aquest aplec fou la
representació de “La llegenda de
l’origen del castell”, per membres de la Entitat i del grup Escolta
Roc del Migdia. Tot un èxit per
part dels actors (novells) la obra va
esser molt seguida per tots els
assistents que al finalitza varem
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aplaudir molt entusiasmadament.
Van seguir tot el resta dels actes
previstes: visita guiada al castell,
jocs per a grans i petits, estirada
de corda ballada de sardanes i
refrigeri de comiat. No va faltar la
coca de Sant Miquel (cedida per
gentilesa del flequer conegut popularment com la Xurra).
A vols del migdia i quant el temps
es amenaçava amb pluja varem
recollir, pro gracies a Sant Miquel
varem poguer dinar tots en germanor i com sempre compartint
els postres en tots els presents,en
mica en mica el castell tornava a
recuperar el silenci i la quietud
que durant el resta d’any es pot
gaudir d’aquest indret, nosaltres
al baixa tot gaudint les vistes immillorables que de un dia de
tardor es podem contemplar des
de aquesta atalaia, entre nosaltres
pensant ja en el aplec del proper
any.
mas

Es congelen les quotes

Nou Carnet UME 2011

Llicències FEEC 2011

Un any més, la Junta d’UME,
consciente de les dificultats
econòmiques que tenim en els
postres temps, ha decidit mantener la congelación de totes les
quotes mensuals dels socis i de
les seccions. Aquest any és el
tercer consecutiu en què les quotes no tenen cap pujada, ni tan
sols l’IPC
Redacció

El nou any comenta amb un nou
carnet d’UME, amb un nou color
però amb els avantatges de sempre. El carnet d’UME, et fa descomptes en refugis de la FEEC, et
permet l’accés al rocòdrom i moltes coses més. Al web us comunicarem la forma de rebre’l, bé sigui
passant per Secretaria o per correu
postal.
Redacció

Ja tenim a tocar el 2011 i cal renovar les llicències federatives,
FEEC o FCE. Estigueu a l’aguait al
nostre web a principis de desembre, ja que tan aviat tinguem els
preus de les llicències i de les
modalitats les hi penjarem. Us
informarem de les novetats que
ofereixen les noves llicències i
Redacció
com s’han de tramitar.
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Digues la teva ...El Pedraforca, un niu d’històries
Aquest escrit és un sincer missatge de reconeixement i agraïment
per l’ajuda, suport i acompanyament que la Gisela i en Rubén
conjuntament amb tot el grup de la
Secció Juvenil de la Unió Muntanyenca Eramprunyà de Gavà, ens
van, honestament, brindar quan
més ho necessitàvem. Per sempre
agraïts: el fill, la filla gran, el pare, la
mare i de lluny, allà al campament
perquè ella també va veure l’hell’helicòpter, la filla petita.
Són les 6:30 h del matí, la canalla
es desperta a la primera, en una
hora ja som al peu del camí d'accés
al refugi. “Apa-li, som-hi nois, calcem-nos les botes, preneu cadascú
la motxilla i cap amunt; a poc a poc
que ningú ens empaita”. Passen deu
minuts, prenem aigua de la font del
refugi Lluís Estassen tot saludant
una colla que està a punt de marxar i ben equipats entre la porta i
el banc, algun amb més cara d’adormit que de despert. Comencem
a pujar al cim; tot marxa rodó i
segons el previst. Quin dia més
meravellós, fa goig pujar pel Verdet
amb un dia com aquest. Poca estona després ens passen la colla de
refugi, els nois joves i valents del
refugi amb una noia embarretada
que els encapçala i un noi carregat
com una mula que ho porta tot.
Arribem al coll del Verdet just
quan ells acaben d’esmorzar: “Bon
dia una altra vegada, que aprofiti!”.

I ens arrecerem per fer-ho nosaltres. De nou ens creuem i van marxant amunt. Als vint minuts comencem nosaltres la grimpada: “Nois, a
poc a poc i bona lletra, sempre tres
peus a terra!” “Com que tres peus,
pare? Ha, ha, ha...” I així arribem al
cim conjuntament amb els nostres
avançadors; de fet al final sabem que
en Rubén és el que ha “pringat”
portant tot el fato del grup i és el
darrer que arriba mentre els altres
li demanen que s’afanyi per fer-se la
foto. Amb bones paraules ens felicitem l’arribada tots plegats, i els
demanem que ens facin la foto de
rigor.
Acabem, i comencem la baixada, no
sense abans fer una ullada al Puigmal
i al Tossa d’Alp, que setmanes abans
havíem pujat, i la Gallina Pelada
(“Gallina Pelada, ha, ha, ha”, diu el
meu fill). Arribem a la tartera i ens
decantem cap a l’esquerra on la
baixada és més còmoda i menys
perillosa. Més amunt ens segueixen
els nostres coneguts, fem la foto de
la tartera des del capdamunt. Tot
canvia en un instant, el següent tram
el nano perd peu i acaba, amb quatre passes i algunes tombarelles, de
cap a un roc. Allà queda, estès i
inconscient. Déu meu! Déu meu!
Ja no importa tota la resta, un bon
esglai! Un cop recuperat el coneixement (que lent que passa el temps)
una baixada lenta, complicada, deli-

cada i llarga, moolt llarga. Quina
sort que a vegades els àngels de la
guarda ens acompanyen. I aquesta
vegada el meu fill n’ha trobat dos,
una noia que baixa rapidíssima i que
resta propera acompanyant-nos en
la nostra baixada així com un noi
que també ens recolza fins que els
bombers arriben, sorprenents i
experts al bell mig de la tartera a
buscar i auxilia al
vailet, que, ja
esgotat, torna a
perdre’s en la
inconsciència.
Només el riure i
les cançons del
grup de joves
ens el manté
entre el son i la
vigília. Helicòpter de rescat, camp de futbol de
Saldes, ambulàncies, helicòpter medicalitzat i cap a Sant Pau. Un rescat
de pellícula per un jove aprenent de
muntanya que, accident fortuït, ho
viu adormit. No pas els altres que,
en primera o segona pell ho recordarem per molt temps.
Així és la muntanya, immediata,
fantàstica, sorprenent, fortuïta, forjadora de germanors i eternament
encisadora, i constantment educadora de decisions, inconscientment
a voltes, equivocades.
Que la puguem disfrutar per molt
temps.
Martí Sallés

Període d’inscripcions dels centres de tecnificació de Catalunya
Centre de Tecnificació d’Escalada
Esportiva de Catalunya (CTEEC)
Abans del 10 de desembre de 2010
es poden presentar les inscripcions
per formar part del CTEEC. El
CTEEC té com a objectiu primordial preparar esportistes d'alt nivell
per a la competició, així com sensibilitzar els seus membres en l’adopció dels hàbits esportius, higiènics
i dietètics de qualsevol esportista.

Centre de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya (CTAC)
Abans del 13 de desembre de 2010 es poden presentar les inscripcions per
formar part del CTAC. El CTAC té com a objectius principals preparar joves
esportistes per tal que puguin desenvolupar amb la màxima seguretat activitats alpinístiques d’alt nivell arreu del món.
Els fulls d’inscripció s’han d’enviar a:
L’Àrea Tècnica de la FEEC, per correu electròni, a l'adreça dirtecnica@feec.cat, per fax al número 93 412 63 53, o bé personalment a la seu de
la FEEC ( La Rambla, 41 principal, de Barcelona).
Més informació a la web : www.feec.cat

Notícies
de la
FEEC
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Escalada al Cavall Bernat (804 m.),
“El cim més emblemàtic de tot el massís de Montserrat és, sens dubte,
el Cavall Bernat. Segons conta la llegenda, a un llenyataire que havia de
transportar feixos de lenya al Llobregat, se li va presentar el diable i li va
prestar un cavallo anomenat Bernat, ràpid com el llamp, perquè l’ajudés
en tan àrdua feina. “Cavall Bernat, cavall Bernat baixa la llenya al
Llobregat”, es diu que li llenyataire li deia al cavall.
Però qui fa pactes amb el diable, alguna cosa ha de donar a caviio… La
condició que va ser imposada pel diable va ser que, al cap de deu anys,
el llenyataire li havia de proporcionar un altre cavall de característiques
similars.
El llenyatgaire, segueix explicant la llegenda, es va fer ric amb l’ajuda del
cavall Bernat, però el dia que feia els deu anys, el diable li va recordar la
promesa que, per altra banda, el llenyataire ja havia oblidat. Davant
d’això, la dona del llenyataire es va posar a resar a la Verge i una llum
resplendent va illuminar tot el recinte. Després d’això, tant el diable com
el cavall Bernat havien desaparegut y, en el seu loc, s’alçava una pedra
enorme que assenyalava el cel.”

Qui miri Montserrat cap a la cara nord, no pot passar per alt aquesta impressionant i bella agulla, que
crida l’atenció i les ganes de tot escalador.
Sempre havia volgut escalar el Cavall Bernat; problema: no tenía parella de ball. Fins que vaig parlar amb el meu
germà José Luis, que no va tenir cap problema per ser el meu compay de cordada. Això sí, va triar la via que havíem
de fer i no seria la “normal” de la cara sud, sinó la famosa PUNSOLA-RENIU 6b+/6c (Ae, 5+ obligat) de la nord, i
intentaríem fer-la tota en lliure.
Són les 7,00 del matí, som a Santa Cecília i ens posem els frontals per dirigir-nos a la via Punsola-Reniu del Cavall
Bernat. Ens acompanyen dos gatets negres. No fa gens de fred, la temperatura és perfecta, 14,5º C.
Ens costa trobar l’entrada, però ja hem arribat al peu de la via. El primer llarg és de 30 m i està sense equipar, per
la qual cosa el fem sense encordar. Arribem en una repisa on hi ha l’R1 i ens segueix acompanyant un dels gatets,
l’altre ha estat més conservador i s’ha quedat a baix.
Mengem alguna cosa i ens preparem. El segon i tercer llarg els obro jo; el primer bé, de 30 m amb set assegurances,
el segon de 30 m amb només dues assegurances, són ben fàcils i no tinc cap problema, però recomano no caure. Ja
sóc a l’R3. Durant l’escalada, el gat em segueix fins que arriba un moment que es queda aturat i comenta a plorar.
Són moments de tensió, preocupats pel
gat, que segueix plorant; ens veiem
ficant el gat a la moctxilla, però
noooooooooo, comença a fer un
franqueig cap a la canal del Cavall. Per fi
lliures, ja no hi ha de què preocupar-se.
El quart i cinquè llarg els obre en José
Luis 5+/6ª. Cal anar amb compte perquè
estè molt descompost.
El sisè llarg el torno a obrir jo, 6ª; al
principi, són passos fins i la roca és molt
polida, però després, tot bé.
El setè llarg, 6b/6b+ de 35 m, l’obre en
José Luis a vista i encadena (en
cadena?). Jo, a partir del pas ensorrat,
poso estreps, però arribo sense
problema a l’R7.
EL
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via Punsola-Reniu
El vuitè llarg. L’obres tu o l’obro jo? La meva resposta:
“obre’l tu”. Els motius són dos: un, les ganes d’en José Luis de
provar-se i obrir-lo per primer cop; l’altre, que jo sóc conscient
que l’he d’obrir amb estreps, així que, donem-li el gust. Al principi
bé, però quan arriba el pas de 6c, després d’intentar-ho tres cops,
en José Luis ha de posar estreps en dos passos. Jo des de baix li
crido: “Et falten piles, germanet, com es nota que has estat papà i
fa mesos que no escales!”.
Ja estem en l’últim llarg, 6a, i l’obro jo; l’entrada és aèria però tot
just fer el franqueig, amb vistas a la paret de Diables, la cosa se
suavitza, i desapareixen les assegurances. Gairebé sóc a dalt, ja
veig l’esquena de la Moreneta i tinc una pujada d’adrenalina i
d’emoció: ja sóc al cim i el saludo. Arriba en José Luis i ens fem
les fotos de rigor. Són uns moments molt macos i divertits.
Comencem a muntar el ràpel per baixar per la via normal, i ens
trobem una cordada que està a punt d’arribar al cim; tenim una
petita conversa i baixem en direcció a la canal del Cavall para
creuar a la cara nord i tornar fins al cotxe.
El nostre objectiu ha estat acomplert. Temps d’ascensió: 4
hores; ràpel: 1 hora (per la via normal de la sud). Data: 23-102010.
L’escalada i les vistes són espectaculars sobretot a partir del sisè
llarg. Recomano a tothom que la faci, ja que les parts difícils
estan molt ben assegurades. Per si algú vol fer-la, aquí teniu una
pàgina que està molt bé:
(http://www.rocsandpics.net/cronicas/detalleExcursion.php?
id=2606).
Material necessari: 21 cintes i estreps. Nosaltres hem utilitzat
una corda de 70 m en simple per poder unir llargs i així anar
més ràpids. Els llargs són segon amb tercer i quart amb cinquè.
Fins a la pròxima i que en gaudiu.
Mari Jiménez.-SEAM

Món casteller
L’altre dia en assabentar-me del
reconeixement com a Patrimoni
Immaterial de la Humanitat del
món casteller, vaig sentir-me
doblement feliç, primer perquè el
món casteller era reconegut
arreu del món pels seus valors,
valors que em van fer pensar
també en el món excursionista:
l’esforç, el companyerisme, la
solidaritat, la pinya de tot un
grup, l’esperit de superació, etc…

Tants i tants adjectius que la llista
seria interminable i que fet i fet els
podem adjudicar a tot un poble, el
poble català. Per això sóc
doblement feliç, al cap i a la fi, i
abans que d’altres, que són veïns
nostres, el món reconeix que el
poble català existeix i que té tota
una cultura i una forma de fer que
ens diferencia d’altres pobles.
Segurament això no servirà perquè

ens deixin de fer la punyeta, però
nosaltres som i serem gent
catalana tant si es vol com si no
es vol, i seguirem tenint aquests
valors que ens diferencien. I que
ens fan créixer i créixer.
Per acabar, vull felicitar el món
casteller i les altres dues
candidatures que també van
obtenir aquest reconeixement, el
flamenc i el Cant de la Sibilla.
Miquel Comas
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16a Marxa del Garraf:
La MG és l’activitat més gran que fa la nostra entitat, pel volum de persones que hi participen (1.300 marxadors arribats de 142 poblacions), pel
nombre de voluntaris que aplega (120 persones entre socis i amics), pel
nombre d’hores de l’activitat (de les 5 de la matinada a les 8 del vespre),
per les setmanes i mesos que portem treballant-hi… i tot per un sol objectiu: que la MG sigui un èxit.
Són nombroses les felicitacions que ens han fet els participants: pel recorregut, per la senyalització, per l’itinerari, per com els cuidem al llarg de tot el
recorregut, però de totes les felicitacions ens quedem amb les que hem
rebut per als membres dels controls: per la vostra simpatia, alegria, i suport
vers els participants.
Pel que fa als marxadors, en ambdues proves, G45 i G21, s’aprecia una
tendència a córrer. Els marxadors van a batre el seu propi temps, el seu
propi rècord. Nosaltres ens adaptarem a les noves tendències, però seguirem amb el tarannà que sigui una caminada en què es premia a tothom que arriba per igual: premiem l’esforç d’acabar i els trofeus són per als extrems
d’edat, els més petits i els més grans.
Donem les gràcies a la confiança i fidelitat dels marxadors; gràcies a tots els voluntaris que ens vau donar el vostre temps; donem gràcies a l’Ajuntament de Gavà per facilitar la infraestructura de la sortida i sobretot volem
dedicar un especial reconeixement a les empreses collaboradores, com Castelló Esports, Escola Superior de
Quiromassatge Quirotema, Frutas Antonio, forn de pa Riguetti i Àrea de Guissona.
Redacció

La G 45
Eren les sis del matí i la meva segona participació en la Marxa del Garraf. Segons les prediccions del temps tot
estava al meu favor: dia sense pluja, ni fred ni calor i també sense vent (recordeu l’any passat...?).
Així que amb tota la illusió em vaig posar en camí. Primeres pujades i un rierol de llumetes illuminant la muntanya…I així fins arribar al primer control: xocolata ben reconfortant tot i que no tant com els somriures i ànims
dels amics de l’avituallament que ja ens hi esperaven…Pujada al massís, baixada fins al mar amb vistes impressionants... Les pujades, caminant i la resta del camí, corrents, fent via cap als següents avituallaments...
El pas dels quilòmetres no perdona i comença a venir ja el cansament; res, però, que no es pugui suportar amb
més fruita, molta aigua i moltes ganes de continuar! I així, cada vegada més a prop de l’arribada, començo a passar els companys de la Marxa de 21 que amablement ens van deixant pas i ens animen... Ara ja sense parar de
córrer, deixo enrere la Sentiu i arribo content i feliç a la meta... Estic tan cansat que no puc menjar res però
agraeixo força la beguda i el massatge. Estic satisfet pel temps fet, per les bones sensacions i per la bona companyia... De ben segur que l’any que ve hi tornaré!
Manel Vidal

La G 21
Diumenge dia 7 de novembre, a les vuit del matí iniciàvem la XVI Marxa del Garraf en la seva modalitat
de 21 km, en un ambient fantàstic a la sortida, situats
a primera línia els que la fan corrent i proven d’esgarrapar cada segon al cronòmetre, i seguidament, els
que ens ho prenem amb més tranquillitat, sols, en
parella o en grup.
Puntualment es llança el coet que marca la sortida i
s’obre la boca de la tanca que permet als més de
1.300 participants iniciar el recorregut.
EL
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rècord de particpants
L’organització, que des de fa setmanes treballa de valent, fa que tot rutlli a la primera.
Aviat s’inicien les primeres carenes que ens portaran
dalt del turó del Fetjó i de la pleta del Cèrvol, on trobem unes vistes impressionants del mar i el massís.
A la baixada, vorejant l’abocador, hi ha el primer avituallament: ens tracten de primera (altre cop gràcies
als que hi éreu amb les garrafes, omplint gots, reposant dònuts, xocolata o sucs), recuperem forces i continuem. Ara toca pujar a la Morella (593) on veiem la
creu que l’UME hi va plantar el darrer any. Des d’allà,
al fons ja veiem la imatge del castell d’Eramprunyà que
ens vigilarà des d’ací fins a l’arribada. Baixem pel corriol i ens comencen a avançar els companys de marxa en la modalitat de 45 km. Han començat dues hores abans, a
les sis, duen més del doble de quilòmetres a les cames i m’avancen com si estigués aturat... són gent forta i valenta,
és clar que sí!
El paisatge canvia i veiem el Garraf més interior, anem més cansats però igual de contents. Ens donen entrepans i
beguda i, finalment, quan arribem a la Sentiu, una mica de xocolata, fruits secs, fruita i sucs. Ja sembla que hi som!
Un darrer esforç, aprofitant que és pla per mirar de millorar la marca.
Ja som al parc del Millenni i avall que fa baixada. Arribem, mirem el temps que hem fet i contents devorem l’entrentrepà de botifarra. Que bona que és!
No m’allargo més. Satisfeta la gana, comentem la jugada amb amics, coneguts i saludats i esperem que torni l’any
que ve per repetir-la. Estem cansats però contents.
Gràcies a tothom qui ho heu organitzat per donar-nos l’oportunitat de gaudir-la.
David Morell

Vivència en un control de la Marxa
Quan feia la Marxa, m’agradava molt, a mig matí, arribar al control on hi havia els entrepans. Un pa del dia, ben
sucat amb tomàquet i ben farcit d’embotit, fet amb alegria i amb ganes de collaborar perquè tot surti bé.
Ara, quan els quilòmetres ja em pesen massa, i els peus no responen com cal, m’encanta poder gaudir d’unes hores
amb l’ambient de la Marxa.
Un lloc idíllic, la platja de Garraf. Hi arribem quan encara és fosc, però mentre anem descarregant els sacs de pa,
les caixes de tomàquets, les safates d’embotits, o els litres i litres d’aigua o vi, mentre el foc escalfa l’aigua per a un
té calentó, o un cafè... el mar va canviant les seves tonalitats, el dia comença a clarejar, el sol es deixa entreveure i
el color platejat del mar, les reverberacions de l’aigua, la costa retallada de les
muntanyes del Garraf, és un espectacle que alimenta tots els sentits; la brisa
suau, el murmuri de les onades...és fascinant!
Ep! Però no sols l’esperit es posa a to. Alerta! Cal començar a treballar, ràpid!
Que el primer marxador aviat arribarà. Tot és a punt, i ben preparat.
Els primers passen volant, sense tastar aquests entrepans que amb delicadesa
hem preparat. Però quan arriba el gruix de la marxa, els que saben gaudir del
paisatge, de compartir amb els companys, del dia de sol i del mar... aquests
saben assaborir l’entrepà. Hi ha qui li fa fotos, qui el vol més gran o més petit,
qui demana si pot repetir, qui ens felicita i ens dóna les gràcies.
És una manera de viure la Marxa, des de l’altre costat. Curant els que han
caigut, conversant amb els qui fa temps que no veus, animant els coneguts, i
fins i tot, amb enveja d’aquells qui es tiren a l’aigua sense prejudicis. Gaudint
d’una Marxa que ha estat preparada a consciència, amb entusiasme i amb l’esforç de molts voluntaris, que donen el
millor d’ells mateixos perquè tot resulti bé.
Gràcies als organitzadors per la vostra tasca. Gràcies als participants pel vostre esforç!!!

Rosa M. Solanich
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Més Marxa del Garraf: guanyadors, collaboradors...
Els guanyadors de la Marxa del Garraf han estat:
La G21:
Els participants més joves han estat Jordi Sans de 8 anys i Laura Sans de 10 anys.
Els participants més grans han estat Melchor Roset de 71 anys ( per segon any consecutiu) i Luisa Paton de 60 anys
La G45:
Els participants més joves han estat Iker Navarro de 12 anys i Laura Claramunt de 15 anys
Els participants més grans Montse Vallès de 67 anys i Jose Carbassa de 75 anys

També cal deixar constància dels collaboradors tant dels diferents controls, com els marcadors de les dues rutes, els
qui van fer d’escombra i com no, els massatgistes. Aquí teniu la relació :
Control Campgràs.: Mari Jiménez, Marcos Esparza, Ana Carnicero,
Toni Guasch, Joan Sánchez, M. Angeles , Ramón, Jose, Rodrigo García,
Andreu, Robert Vicencio, Ruben Witaker i Leti.
Control Garraf: Rosa Català, Antonio Torrebejano, Rosa M. Solanich, Lourdes Martí, Belen Torrebejano ,Miquel Arqué, Dolors Gallego,
Fali Moreno, Josep M. Comas, Montse Arqué i Victòria Arqué.
Control Vallgrassa: Pepi, Alberto, Gemma Jiménez, Héctor Jiménez,
Miguel A. Sanz, Laia Sanz i Alba Sanz
Control Can Carxol: Montse Tudó, Maite Tudó, Laura Pérez, Manolo García, Antonio Jiménez, Pepa Sevillano, Mariluz Hernández, Encarna, Salvador, Miquel Colomé, Elisabet Brullas, Juanjo, Victòria i Pilar
Hernández
Control La Clota: Antonio Almellones, Juan Pérez, Paulina Pana,
Santi Rodríguez, Maite Pérez, Víctor Muñoz, Marie Montcourt, Genís Otàlora, Mercè Cànovas, Magalí Amat, Brugués
Faura, Marta Faura, Sara Monedero, Bàrbara Pérez
Mateu Pérez, Enrique i Laura
Control La Sentiu: Miquel Zurriaga, Mercè Mitjans, Beatriz Montenegro, Alberto Gay, Josep Crisol, Ma. Jose,
Alfredo i Sacramento
Control de sortida i arribada: Montse Campmany, Cristina, Josep Campmany, Jordi Campmany, Joan Comas, Miquel Comas, Raquel Leiva, Néstor Gómez, Mercè
Martínez, Jordi Sans, Mari Cubeles, Gisela Comas,
Dani Díez, Brugues Comas, Enric García, Marina
Cabré, Miquel Elías, Angelita Tomás Jose Luis Marco, Josep Valentí, Constança Martorell, Toni Callen
Encarregats del marcatge del dissabte i escombres de les dues marxes: Isabel Torres,
Jose Manuel Abós, Santi Brull, Víctor Espinós, Teresa San Genís, Lilian España, Toni Almellones,
Jesús Gracia, Santi Trujillo, Plàcida Ivars, Josep
Gustà , Belem Negredo, Merche Cruz , Miquel Vila
i Mercè Ramírez
Massatgistes: Manel Barberà, Rafael Rodríguez,
Javier Pablos i Ma. Dolores López.
Redacció

Circuit Català de Raquetes:
El nou any començarà amb una de les competicions que més tirada té a la nostra entitat, el Circuit de Raquetes de Neu.
Les proves del mes de gener seran dues: el dia 16 a Rasos de Peguera, organitzada pel CM St. Llorenç i el dia 23 al Port
del Comte pel CE de Lleida. Esperem que sigui una bona temporada de neu i de membres d’UME.
EL
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Castanyada
Temps era temps, en un poble molt i molt
llunyà, hi vivia un savi. Un dels savis més
savis del món, més savi i més avi. Doncs
resulta que aquell savi, després de meditar
molt, un segon. Aquest no és el conte del
savi Gadolini? No? Ostres, quina equivocació! Ah, que és l'article del Butlletí sobre la
castanyada. Disculpeu, últimament estic
molt despistat.
El dia era clar, un dia prometedor; el tren
ens esperava i unes quantes hores de trajecte també. Així que ja hi tornàvem a ser,
tots els nens esperant a l'estació, pagaments i autoritzacions d'últim moment, i
ràpid, ràpid, que ve el tren!
Ja hi érem de nou: Planoles, un poble amb
un entorn únic i un alberg magnífic amb una recepcionista molt simpàtica i xerraire. Després d'installarnos, un descans i temps lliure merescut per a tots; bé, excepte per als monitors, que vam decidir muntar
una corda fluixa per jugar, treure els malabars i la pilota. Havent dinat, tots plegats com a bons germans (el
Jordi –jo- va portar un sofregit per dinar per llepar-se'n els dits!) ens havíem de posar en marxa per preparar les activitats de la tarda. Per als petits, jocs variats com els cavallers, les tasses i un llarg etcètera, per
passar una tarda moguda i divertida. En canvi, els grans tenien quelcom especial per a ells. Els grans van fer
unes olimpíades de muntanya, per dir-ho d'alguna forma, que consistien en diverses proves relacionades o
no amb la muntanya. Proves com llançament de bota per sota les cames, velocitat i orientació, equilibri...
Tot amanit amb punts de penalització com en els raids de muntanya. Val a dir que els nois i noies de juvenil
van estar a l'alçada i hi va haver una lluita aferrissada fins al final!
Ja de nit, havent sopat macarrons, sopa, carbassó arrebossat i pollastre al forn (tot junt no, excepte alguns
monitors afamats. . . ) ve el millor: el joc de nit! El pica paret de nit! Mentrestant, alguns monitors/es preparaven les delicioses castanyes torrades per a tots. I és clar, el dia no podia acabar d'altra forma que celebrant la castanyada, menjant dolços i castanyes, sense moscatell (era una castanyada infantil per favor)!
L'endemà no va fer tan bon dia: apuntava a ploure, i de valent. Per precaució ens vam quedar a l'alberg jugant en lloc de fer l'excursió. Total perquè al final no plogués! Vols ser previsor perquè els infants no s’ho
passin malament estant mullats i a vegades et passes. . . I poc cap de setmana ens queda ja, només un dinar
de motxilla i un llarg viatge en tren. I com sempre, contents. Contents d'haver jugat i rigut. Contents per
l'experiència i la companyia. Contents, al cap i a la fi.
Jordi Corbalan

Restauració d’una barraca de vinya
El passat diumenge 14 de novembre, vàrem fer una sortida
per donar a conèixer el resultat
de la restauració d’una barraca
de vinya a la serra de les Ferreres. La feina va començar abans
de l’estiu quan membres del
grup, de Quercus i del Centre
d’Estudis de Gavà, seguint amb
la tasca de recuperar i posar en
valor el nostre passat patrimonial i natural, vàrem adonar-nos
de la importància de divulgar,
també, les construccions de

barraques i pous- del nostre terme. En concret ens vam plantejar
la restauració d’una barraca de
vinya mig derruïda en terrenys que
té la família Tintorer a les Ferreres. Després de més de tres mesos de treball i amb l’ajut i coneixements de la família Estrada, del
Grup de Recerca Olesa Rural,
hem pogut reconstruir la barraca i
condicionar l’entorn per fer-la
accessible. Com a entitat podem
sentir-nos, novament, orgullosos
de l’empresa.
Benet Solina
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Entrevista a... Taki Garrido
“El muntanyenc català sempre ha estat un conqueridor”
Es diu Eustaquio Garrido Carmona, però com a bon alpinista,
té un sobrenom: Taki. Us ho creieu, si us dic que té 51 anys?
Ara viu a Premià de Mar i és mecànic industrial; treballa en
projectes d’installacions en parcs d’aventures. No podia ser
d’altra manera, perquè és un aventurer nat. Va començar a fer
escalada a Viladecans i Cornellà. L’any 82 va aterrar a l’UME i
durant molts anys va ser l’ànima de SEAM, i aquella persona
que ens obria les portes de la FEEC. Dóna classes d’alpinisme i
escalada en totes les seves facetes. Avui parlem amb ell de
l’Everest, però ens quedarà una altra conversa pendent perquè té moltes coses a compartir. El dia en què els primers
catalans van arribar a la muntanya més alta, ell era a Chamonix, pujant altres cims. Va seguir la fita des d’una tele del càmping Les Cimes. És el soci número 729.

Ja s’han complert 25 anys de la primera ascensió catalana a l’Everest.
Va ser un fet històric, i ho continua sent. Era la final per a molts alpinistes que somiaven en conquerir aquell cim. Darrere deixaven moments amargs i el record de molts companys. És un repte. Ho va ser, i ho serà.

Què va suposar aquell fet per a l’excursionisme català?
El muntanyenc català sempre ha estat aventurer, conqueridor en tots els nivells. Aquelles persones s’afegien a una llista
d’històrics. Noms com Jordi Pons, Lluís Belvís, Conrad Blanch, Nil Bohigas, Josep Manuel Anglada... Eren altres generacions d’alpinistes patidors i valents a qui ara s’afegien en Toni Sors, l’Òscar Cadiach i el Carles Vallès. Viure allò va ser
emocionant.

Pujar a l’Everest és el somni de tot muntanyenc, o té més de mite que una altra cosa?
Sí que és veritat que és un somni. Com en qualsevol esport, et marques fites. Aquesta és una muntanya màgica i bonica,
però arreu del món tenim cims espectaculars i fascinants que t’ajuden a oblidar “el somni de l’Everest”: l’Alpamayo, el
Matterhorrn, el K2... no ens les acabaríem!

Per pujar a l’Everest, què és el més important: la preparació física, les ganes, el temps, els diners...?
El més important és ser alpinista i que t’agradi la muntanya, el respecte per l’entorn. Allò que tens al teu voltant només
ho capten els teus ulls, i allí queda. En una ascensió a l’Everest hi ha patiment, dolor, però també illusió i supervivència.
I una gran tasca en equip. Tot i això, sense recursos econòmics, ni preparació, ni temps... és impossible.

Hi ha reptes més enllà d’aquesta muntanya?
Molts! Aquest estiu hem fet una de les parets més boniques dels Alps, l’Aiguille Dibona. Una punta molt maca, estètica
i elegant. L’Everest sempre estarà allà, però mentrestant hi ha molts recorreguts per descobrir... Fins que el cos aguanti,
jo així ho continuaré fent.
David Achell
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Formació (desembre-gener)
Arribem al final d’any i estem treballant en la programació dels cursos de cara a tot el 2011. Ja us podem avançar
que la formació tornarà a ser un pilar fonamental, amb difusió i amb descomptes en els cursos, tallers, jornades i
cursets tant tècnics de muntanya com de coneixement d’altres matèries. Al web de l’entitat trobareu tota la informació, actualitzada a mesura que vagi sortint a la llum. No et quedis fora, la formació és la teva seguretat i també la
meva. Recordeu que els socis teniu un descompte de 20 € per curs de formació realitzat fora de l’entitat; demaneu
les bases de la subvenció a Secretaria.

FORMACIÓ UME: Més informació a UME o al web www.umegava.org

Iniciació a l’escalada

formació continuada els dimecres al Rocòdrom

Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc: Rocòdrom de la Nova Piscina Municipal. Dates: tots els dimecres a les
8.45 h del vespre.

Curs d’iniciació al tast de vins

dies 8, 9 i 10 de febrer

Docència a càrrec de l’enòleg Xavier Bassa. Lloc de l’aula: Museu de Gavà. Dates del curs: 8, 9, i 10 de febrer. Horari: de 8 a 10 de la nit. Preu del curs: 50 €; el preu per als socis d’UME serà de 40 €. Inscripcions obertes i limitades
fins a exhaurir les 30 places disponibles.

Monogràfic de barranquisme

febrer o març

Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc de l’aula: UME. Dates del curs: encara per determinar (febrer-març).
Redacció

III Curs Meteomuntanya
A finals de setembre va es va realitzar la tercer edició del Curs de Meteorologia de Muntanya, nivell bàsic, amb una
trentena de persones. A diferència d’altres edicions, quasi la totalitat dels assistents eren de fora de Gavà. El curs va
servir per conèixer el funcionament de l’atmosfera, els trets diferencials de la meteorologia a la muntanya i com obtenir el màxim profit de les fonts d’informació. La valoració dels assistents del curs va ser molt positiva, tal com es va
reflectir en l’enquesta de final de curs.
Redacció

Curs de bolets
Els dies 12 i 13 de novembre, per
tercer any consecutiu, van tenir
lloc les Jornades Boletaires. El divendres 12 a les 20 hores, l’Alfonso
ens va donar la classe teòrica a
l’UME sobre el magnífic món dels
bolets, i el dissabte a les 6 del matí
ens vam trobar per anar al bosc a
fer-ne la classe pràctica. Enguany es
va triar el Montnegre i aquí vam
conèixer espècies diferents de les
que havíem après en edicions anteriors, com la trompeta de la mort,
el carlet, el llenegall, el rossinyol,
etc.
28 persones, grans i petits, ens ho

vam passar molt bé; primer vam
cercar els bolets i després l’Alfonso
ens va donar una sessió per apendre a identificar-los. Un cop sabíem
el que hi havia al cistell, els fantàstics cuiners de l’UME van preparar
un arròs amb carlets i botifarres,
que estava boníssim, i uns espaguetis amb trompetes i gambes que
déu ni do. Com sempre tot ha
estat possible gràcies a la
collaboració de tots.
I al final vam marxar contents amb
el cistell i la panxa plens.
Alfonso Vilches
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DATES

SECCIÓ ACTIVITAT DESCRIPCIÓ

DESEMBRE

Dissabte 11

Excursionisme

MITJA
MUNTANYA

Sortida de tardor. Conèixer el Garraf.

Dissabte 11

SEAM

ESCALADA

Ascensió al Montmalús. 2.781 m. Andorra. (Raquetes - Esquí
de muntanya). Més informació vocal de la secció.

Diumenge 12

Entitat

GUIES DEL
CASTELL

Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn.
10.00 davant l'Ermita de Bruguers. Cal prèvia reserva.

Diumenge 12

Infantil

EXCURSIÓ

Excursió cap a la platja. Més informació secció infantil
i juvenil.

Divendres 17

Entitat

BONES FESTES

Brindem amb una copa de cava. Donem la benvinguda al Nadal amb
coca i cava. A dos quarts de nou del vespre a l'entitat.

Dissabte 18

Excursionisme

SENDERISME

GR 4. 3a. etapa: Sant Martí de Serraïma - Pedròs.
Distància: 23,9 km., aprox. Màxima altura 620 m. Dificultat: mitjana.

Dissabte 18

Infantil

CAGA TIÓ

A l'entitat, fem cagar el tió!, no us ho podeu perdre!

Diumenge 19

Infantil i Juve- COLLOCACI
nil
Ó PESSEBRE

Anirem a buscar un lloc ben maco.

Diumenge 19

SEAM

ESCALADA

Escalada esportiva. Vermell del Xincarró (Montserrat).
Més informació vocal de la secció.

Dimecres 22

Entitat

DARRER DIA
OBERT

Tanquem per Nadal. Aquesta serà la darrera jornada en què
secretaria romandrà oberta durant el 2010

DATES

SECCIÓ ACTIVITAT DESCRIPCIÓ

Divendres 7

Entitat

OBRIM PORTES

Tornem a obrir. El divendres 7 obrirem amb l'horari
habitual.

Diumenge 9

Entitat

GUIES DEL
CASTELL

Visita guiada al Castell d'Eramprunyà i el seu entorn.
10.00 davant l'Ermita de Bruguers. Cal prèvia reserva.

Dissabte 15

Infantil

ACTIVITAT
ENTITAT

Activitat al local. Horari habitual de 5 a 7 de la tarda.

Dissabte 15

Juvenil

ESCALADA

Anem al rocòdrom. Quedem directament al rocòdrom
a les 5. Cal portar el carnet de UME.

Dissabte 15

Excursionisme

SENDERISME

GR 4. 3a. etapa: Pedròs - Sagàs. Distància: 21,4 km.,
aprox. Màxima altura 775 m. Dificultat: mitjana.

Cap de setmana
15/16

SEAM

ALPINISME

Escalada en gel. Pedraforca. Més informació vocal de la secció.

Dissabte 22

Excursionisme

EXCURSIÓ
FAMILIAR

Les Agulles de Montserrat. Distància: 9 km. Recorregut :
Can Maçana - refugi Vicenç Barbé - Coll de Porc- la Cadireta
- Can Maçana. TOT EL DIA.

Dissabte 22

Excursionisme

MITJA
MUNTANYA

Sortida d'hivern: Mola de Coll de Jou. Distància: 15 Km.
Dificultat: mitjana.

Cap de setmana
22/23

SEAM

ALPINISME

Ascenció al Moncayo. 2.316 m. Saragossa. (Raquetes).
Més informació vocal de la secció.

Dissabte 29

Excursionisme

SENDERISME

GR 5. Etapa: Senders dels Miradors Montserrat Rellinars. Distància: 20 km. M. Dificultat: mitjana.

Dissabte 29

Entitat

ESQUÍ ALPÍ

Esquí Alpí - Raquetes. Font Romeu (França). Sortida de
tota l'entitat i oberta a tothom. L'anada i la tornada es
realitzarà amb autocar.

GENER

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

