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LES MUNTANYES DE GAVÀ PLOREN

lunya
Federació Catalana

Dues són les agressions de les muntanyes
que envolten el nostre i estimat poble.
Per un costat els fets
del passat mes de
desembre, amb la
neteja indiscriminada
de la llera del Fondo
del Fangar, que van
arrasar i destrossar
tot el que trobaven

d’Espeleologia
Federació de Camping i
Caravaning

SECCIONS:

pel davant. Per un altre costat,
l’inici de les obres del Pla de
Ponent amb el vial que anirà
entre can Ribes i el puig del
Camalot. Un edifici-mur que
impedirà la vista del Calamot i
causarà la fragmentació d’una
natura tal, que per anar del
parc del Millenni al Parc de la
Roca haurem de creuar un
munt de carreteres.

Pàg. 7

Arxiu i documentació

SETMANA D’ANIVERSARI

Barrancs
Bicicleta de Muntanya

El mes de febrer és especial per
a la nostra entitat. Un mes ple
d’activitats per a la participació

Càmping
Escalada i Alta
Muntanya

del soci i on es premia l’activitat,
el temps i la implicació del soci
en la nostra entitat; estem par-

lant, és clar, del sopar de socis
(19 de febrer) obert a tothom
a preu molt baix. No hi faltis.
Pàg. 6
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Novetats 2011:
CCCR i 21RG

Entrevista a....
Marcos Esparza

Formació
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Biblioteca
Formació
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Cartoteca
Cartoteca
Lloguer de Material
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Assegurances
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Boulder
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L’UME AGAFA EMBRANZIDA AQUEST 2011

Editorial

prenem de la mà dels nostres
socis, que donen voluntàriament
el seu temps per millorar la nostra entitat. L’entitat no escatimarà
esforços per poder fer possibles
aquestes iniciatives amb qualitat.
Les novetats comencen en l’aspecte de formació: es farà un pas
més en l’escalada tècnica que es
desenvolupa al boulder, amb nous
cicles d’iniciació a l’excursionisme
que continuaran al llarg de l’any i
difusió i promoció màxima dels
cursos que es realitzen a UME i a

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
2343 Bénédict Morin
2344 Victor Llamas Villa
2345 Carlos Pinteño Bózquez
2346 Alejandro Argiro
Angeleri

El 2011 comença amb molta força
a la nostra entitat. Són moltes les
iniciatives que començaran a caminar aquest nou any i que em-

la vegueria. Engegarem un nou
projecte 21rg “21 Recorreguts
de Gavà” compartit amb altres
entitats locals. Farem l’impossible per potenciar les
seccions de Barrancs i Espeleologia, amb cursos i sortides
regulars. I tot això en un any en
què, a més, s’ha de dibuixar
sobre plànols el futur d’UME
per als proper 5 o 10 anys, pensant encara en més enllà.
Néstor

2347 Noa Muñoz Montcou
2348 Raul Albarce Lopez
2349 Xavi Lario Romero
2350 Julian Blanes Lechuga

POSA'T AL DIA!

2351 Elisabet Blazquez
Maldonado
2352 Daniel Blanes Blazquez
2353 Emiliano Alonso Garcia
2354 Piedad Bueno Cantero
2355 Ainara Alonso Bueno
2356 Maria Alonso Bueno
2357 Anna Alonso Bueno
2358 Enrique Garcia Vinches
2359 Marcos Estevez Diaz
2360 Mar Jimenez Revert
2370 Roser Belles Pellisa
2371 Ma Angeles Cordimí
Casas

Ja ha passat
el
primer
mes de l'any
i tenim les
piles carregades
per
afrontar els
nous reptes.
Un d'aquests
nous projectes és el
d'actualitzar
la base de
dades de l'entitat, per tal de
complir amb la normativa vigent,
i aprofitarem l'avinentesa que

collir-lo. Alguns ja teniu els
carnets nous, altres us heu
adonat que hem renovat formularis i que demanem alguna dada
o document més, i potser algú
ja ha rebut alguna carta que
demana que regularitzeu la
vostra situació vers l'entitat.
Només us demanem una mica
de paciència amb les nostres
peticions i us animem que ens
informeu dels canvis o modificacions que hi pot haver en les
vostres dades.

renovem el carnet d'UME i la
majoria de vosaltres haureu de
passar per Secretaria per re-

Subvencions Ajuntament

Conveni UME - PME

50è aniversari UME

El passat dia 15 de gener es va
acabar el termini per fer el lliurament de les sollicituds de subvenció a l’Ajuntament de Gavà. La
UME, ha fet els deures i n’ha demanat per aquelles activitats més
populars o que més ho necessiten, és el cas de l’Aplec de Sant
Miquel, Campaments, formació,
entre d’altres. Tot i així, ens podem mostrar satisfets de la gestió
de l’entitat, ja que les subvencions
totals no superen el 10% del
pressupost anual.

Com cada any, la UME i el Patronat Municipal d’Esports han signat
un conveni de collaboració i
utilització dels equipaments esportius. Els principals punts del
conveni tracten el rocòdrom, les
revisions mèdiques dels competidors, el Casal d’Estiu i les Jornades de portes Obertes i Open
d’escalada per la Festa Major.
Apart d’aquest conveni, en tenim
dos més signats: la cessió de la
Cuca Mallola i les visites al Castell.

La UME, sota un altre nom, va
néixer el 1963 i des de fa ja uns
mesos, una comissió de socis està
posant fil a l’agulla movent les
primeres peces per a la celebració
dels 50 anys de la UME. Volem
que al llarg d’un any la UME sigui
protagonista a la nostra ciutat,
amb actes, conferències i amb
reptes engrescadors. Us convidem
a queer4 compartiu les vostres
idees amb nosaltres, ben segur
que sense tu no se’ns hauria acudit.

Secretaria

2372 Judith Lopez Goya
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Digues la teva... Foto-Denúncia
Lloc: Camí de la Sentiu al coll Sostrell

Fet: Pel camí es troben arbres, fites i pedres marcades amb
unes grans marques de color verd, possiblement d’alguna
prova esportiva. O no.

En la foto es pot apreciar la grandària d’aquestes marques.

Auca.

També comença l’any nou per al Butlletí i com tothom des de Redacció també tenim nous propòsits per a assolir.
El proper número de Butlletí serà el 15 i sembla poca cosa però això ens permet assolir una petita fita que sembla que
ens consolida i el Butlletí passi a ser una revista que aparegui per sorpresa bimensualment a una revista que la gent
espera ansiós a que arribi.
Ja sigui perque hi han escrit o per a veure les activitats que es faran els propers dos mesos, perque volen veure si ha
sortit algun curs d’alpinisme o simplement per a llegir-lo i engrescar-se a fer més muntanya que la que es veu des del
sofà de casa. La qüestió és que la gent comença a esperar el Butlletí.
Tot hi això no podem creure que ja ho hem fet tot. Ens queda molt per endavant i molts números per a ensobrar
junts.
Per això intentarem fer aquest camí que tenim per endavant millorant en tots els aspectes possibles. Per sort, el Butlletí no és la Redacció. Com passa en tantes coses a la UME, el Butlletí el fa la Redacció però sota una base d’escrits
que ens envien tant les seccions com els socis en particular, així doncs el Butlletí se sustenta sobre vosaltres, escriptors. Per tant necessitem una base sòlida i plena d’escrits cada dos mesos, i per part de totes les seccions, per a tirar
endavant i millorar un projecte que al final no fa més que resumir el que és la UME, la unió de tots.
Redacció

Sopar d’aniversari

Assemblea al Març

Ens calen socis

Tothom pot venir al sopar d’anivniversari que any rere any celebrem
per aquestes dates, enguany serà el
19 de febrer a 2/4 de 9 als baixos
de la Torre Lluch. El preu del sopar
és de 12€ adult i 6€ soci. El menú
consisteix en un potent entremès,
coses per picar, un segon plat (a
escollir entre carn i peix, els nens
pollastre) i postres. En aquest acte
es lliuraran els premis als socis de
l’any i les insígnies als socis distin-

El divendres 4 de març, tindrà lloc
a la nostra entitat l’Assemblea
General de socis. En aquesta, s’aurà d’aprovar la gestió de la directiva actual a partir de les despeses realitzades al 2010 i aprovació del pressupost del 2011. Aquí
tens l’oportunitat de dir la teva,
tens veu i vot. Amés, l’assemblea
serà la darrera de l’actual legislatura, ja que cap a la primavera es
faran les eleccions de la UME per

Tot i el bon funcionament de l’enttat i la gran quantitat de socis que
en formem part, encara tenim
camps en que ens manquen persones. L’entitat s’ha fet gran, no para
d’augmentar i les necessitats són
majors. És el cas de la biblioteca,
del butlletí, de la mateixa entitat
per fer afers de manteniment o de
cercar possibles patrocinadors. Si
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GRANS NOVETATS a la CCCR 2011
Notícies
de la
FEEC

Des de fa un bon grapat d’anys, UME ha anat darrere de la divisió de la CCCR, ja que el calendari estava
col·lapsat de proves, amb més d’una vintena. Es desdibuixava la filosofia inicial de la CCCR amb tantes proves,
tan poc descans, i on ja apareixien conflictes entre les entitats per les dates de les proves.

Després de tres anys, ja ho tenim aquí. Ara, pots escollir entre resistència o alta resistència, amb només 10 proves any i el més important, ara es torna a
promocionar les caminades de resistència entre aquells que tenen com a repte tenir un
sostre de 60 o 65 quilòmetres; ja no cal ser un
gran atleta, ni un superhome, ara amb caminades llargues ja ens podrem atrevir a fer la
copa i fins i tot guanyar. T’hi animes?
Has d’escollir una de les dues modalitats, en
canvi la classificació per entitats serà el sumatori de les dues.
- RESISTÈNCIA: 10 proves d'un jornada. Entre
els 45 km i 63 km i menys de 3.500 metres de
desnivells, excepte la travessa del Montseny.
- ALTA RESISTÈNCIA: 10 proves. Entre els 62
km i 82 km, amb desnivells als 3.500 metres.
Aquí teniu el calendari.
CAMINADES DE RESISTÈNCIA
13 març 12a Castells de la Segarra
CE de la Segarra i CE Guissonenc
3 abril 15a Molins de Rei - Montserrat CE Molins de Rei
10 abril 9a Riudoms-La Mola-Riudoms
CE Riudomencs
15 maig 36a Travessa del Montseny
Taula de Joves Comtal (SE)
21 maig 1a Marxa dels Dips
CE Reddis
5 juny 15a Reus-Prades-Reus
AEC de Reus
18 juny 5a Marxa Cap de Rec
Club Muntanyenc Sant Cugat
28 agost 3a Travessa les Borges Blanques-Montblanc CE Borges Garrigues
22 octubre - 18a Marxassa
ACE Mataró

6 novembre - 17a Marxa del Garraf

Unió Muntanyenca Eramprunyà

51 km, ± 1.000 m
48 km, ± 2.645 m
53 km, ± 2.435 m
46 km, ± 5.600 m
55,6 km, ± 3.500 m
55 km, ± 2.950 m
51 km, ± 5.030 m
51,4 km, ± 2.400 m
63 km, ± 3.110 m
45 km, ± 3.214 m

CAMINADES D'ALTA RESISTÈNCIA
26 març 8a Marxa la Selva del Camp - Muntanyes de Prades
CE d'Aritjol
67,5 km, ± 4.900 m
17 abril 10a Marxa Pels camins dels matxos
C. Excursionista Torelló
62,8 km, ± 6.150
1 maig 8a Meridià verd a peu Intempèrie
Ass. Esp. Intempèrie
74 km, ± 1.700 m
14 i 15 maig
24a Marxa Romànica de Resistència de Navàs CE Navàs 80 km, ± 4.600 m
29 maig
8a Marxa de Resistencia 7 Cims
CE del Penedès
57,8 km, ± 4.912 m
4 i 5 juny
4a Marxa Gràcia-Montserrat
UEC Gràcia
63 km, ± 4.783 m
3 i 4 setembre
3a Circular Pantà d'Oliana
GE Oliana
81 km, ± 6.550 m
17 i 18 setembre 32a Travessa Matagalls-Montserrat
CE de Gràcia
82,8 km, ± 5.980 m
1 i 2 octubre
10a Marxa “Trenkakames”
La Lira Vendrellenca 82 i 56 km, ± 5.400 m i ± 2.800 m
15 i 16 octubre
20a Marxa Rasos de Peguera-Manresa CE Comarca de Bages
79 km, ± 3.550

Redacció
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21RG – 21 RECORREGUTS DE GAVÀ
L’UME, l’Expi, el Amics del Museu,
la Colla de Caminants Lasarte i el
Centre d’Estudis de Gavà s’uneixxen per portar a terme un projecte comú de coneixement del nostre entorn. El projecte neix arran
de la publicació del llibre d’en
Miquel Sans 21 recorreguts per
Gavà. El repte té dues vessants,
una a títol d’entitat, ja que per
primera vegada compartim un
projecte i que ens obliga a treballar en grup. I un altre, el que
plantejarem a tothom, i que no és
res més que fer els 21 recorreguts.

Caldrà inscriure’s (gratuïtament) i
caldrà ser validats i a més es podran fer un cop al mes
collectivament amb els promotors o per lliure. Serà obert a
tothom i a totes les edats.
L’equip de treball, actualment,
segueix definint les bases, la normativa i tota la resta d’afers per
tenir-ho tot a punt per a la presentació oficial, prevista per a
finals de març. El repte 21RG
començarà a partir de l’abril.

Néstor

Recerca i Catalogació dels punts d’aigua
del Garraf
La Secció de Natura ha iniciat un treball de recerca i catalogació dels punts d’aigua que es troben al massís
del Garraf, ja siguin pous, fonts, brolladors, cucones, etc.
L’objectiu és inventariar i documentar tots aquests punts abans
que quedin en l’oblit o amagats
pels matolls; per això es redactarà
un catàleg amb fotos, dibuixos,
coordenades de localització i altres
punts de referència.
Aquest inventari es realitzarà mitjançant sortides preparades per a
la localització dels punts d’aigua:
s’anotarà el seu estat, aproximació
i si encara contenen aigua. De
moment ja s’han visitat uns 4 pous,
a més de la font del Maset. La
propera zona serà l’àrea de Vallgrassa.
Les sortides de camp es realitzen
els diumenges i són matinals. Els
interessats a participar en aquesta
tasca podeu dirigir-vos a la Secció
de Natura tots el divendres.

Font del Maset

A més del treball de catalogació es
faran feines d’actuació quan sigui necessari: neteja, desbrossament i recuperació; per això, els interessats
que hi vulguin collaborar seran molt benvinguts.

Auca.
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Setmana d’aniversari:
Setmana d’aniversari.
Un any més comencem el febrer amb una sèrie d’actes per
celebrar l’aniversari de la nostra
entitat. Desde fa ja uns anys la nostra Setmana d’Aniversari
s’ha convertit en un seguit d’actes
que ens ocupen diverses setmanes; les diferents activitats de
totes les seccions no ens permeten concentrar els actes en
una sola setmana ,com es feia anys enrere.
Per començar, el dia 6 farem una sortida matinal per totes les
fonts recuperades i acabarem a la cabana de pedra. El dia 11,
divendres, farem un passi audiovisual al carrer (es donarà
alguna cosa calenta per pendre i fer passar el fred). El diumenge dia 13 farem una visita guiada al castell per a tots aquells
socis que vulguin i que encara no han pogut fer-la. El divendres 18
tornem a fer un altre passi audiovisual a càrrec de la secció de SEAM, (també es farà al carrer
i s’acompanyarà amb alguna cosa calenta). El dissabte dia 19 es celebra l’acte principal amb el sopar d’aniversari;
enguany, després de l’èxit de l’any passat, tornem a repetir el lloc, els baixos de la Torre Lluc, i el menú el confeccionen un grup de soci; caldrà inscriure-s‘hi uns
dies abans per fer les compres necessàries.
L’últim acte oficial serà la nostra BICICLETADA A
LA PLATJA amb esmorzar inclòs.
Totes aquestes activitats les trobareu també el
calendari d’activitats, al final del Butlletí.
Us recordem que aquest any és el 48è aniversari i
que el 2013 celebrarem els 50 anys de la nostra
entitat; necesitem la vostra collaboració i partici-

pació per a tots els actes que s’han
preparat i que s’estan preparant per al 50è aniversari;
si tens una idea, digues-la: totes les propostes poden
ser bones.
Des de la junta esperem que aquests actes siguin els
vostres i hi participeu.
US HI ESPEREM. FELIÇ ANIVERSARI UME!
Miquel
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Delicte Ecològic al Fons del Fangar
El passat mes de desembre, un atemptat ecològic a la
nostra població va fer posar el crit al cel a totes les
entitats amb sensibilitat per la natura. Les associacions
ecologistes (Grup Ecologista Quercus, Depana i Grup
Ecologista Les Agulles) i excursionistes (Unió Muntanyenca Eramprunyà) han tret a la llum pública la destrossa feta per una empresa contractada per l’Entitat
Metropolitana de Medi Ambient al fondo del Fangar
(Gavà).
El fondo del Fangar constituïa un exemple excepcional
de bosc de ribera tant per la seva localització, a tocar
del massís de Garraf, com per la seva latitud. La singularitat biològica del fondo venia determinada especialment per la presència d’espècies molt rares en aquesta latitud com ara els avellaners. El que abans constituïa un fons selvàtic i densament poblat, amb una estructura hidràulica que retenia l’aigua i impedia les avingudes, ha quedat convertit en una espècie de pista neta de vegetació. Els delictes que s’han denunciat son:
• La modificació de la llera de la riera.
• La destrucció de la font de l’Avellanosa, que ha quedat semisepultada
pel fang.
• La tala indiscriminada d’espècies vegetals singulars, com les avellanoses
del fondo del Fangar.
• La destrucció i canvi d’emplaçament de fites de propietat.
• L’afectació del patrimoni cultural, ja que s’han malmès infraestructures
hidràuliques dels segles XIX i XX.
Aquesta denúncia ha tingut prou ressò perquè l’Ajuntament hagi de donar una resposta i lideri aquesta denúncia a l’EMMA per tal que les futures actuacions a Gavà no acabin de la mateixa manera.
Trobareu més informació a la pestanya d’anotacions del web: http://
www.facebook.com/umegava.
Per donar una resposta urgent a aquesta agressió, el passat 9 de gener, una trentena de persones es van
trobar al fondo del Fangar per fer una actuació sobre la llera amb petites rescloses i plantació de vegetació
autòctona per tal de retenir el material que pot arrossegar l’aigua en situacions del pluja i així contribuir a
recuperar el Fangar, com se’l coneix. També es va aprofitar per fer neteja de la riera tot enretirant una
vintena de pneumàtics.
Redacció

NO al Pla de Ponent
Des del primer dia, des del primer
projecte del Pla de Ponent o Pla de
Queralt, UME s’ha sumat a la força
de moltes persones i entitats que
s’oposaven al projecte d’urbanbanització que unís Gavà i Castelldefels. Ara, sense possibilitat legal
de tirar-ho enrere, la crisi ha posat
les coses a lloc i ves per on tot s’ha
alentit o quasibé aturat. Ara que
cap empresari és capaç d’apostar
perltotxo, el nostre consistori tira
pel dret i amb les màquines escalfa-

des comença a moure les primeres peces del que han de ser els
primers pisos on era l’antiga caserna del bombers. I jo em pregunto... És que no n’hi ha prou
amb, ni més ni menys que l’espectacular xifra de 780 habitatges
en venda, més de 80 lloguers i 16
habitatges nous? Dades del mes
de gener a habitaclia.com. Quina
és la necessitat real? Qui podrà
accedir-hi si les feines actualment
no són estables? Qui podrà acce-

dir-hi si cada cop cobrem menys?
Quin banc estarà disposat a donar crèdits? Perquè, aquest pisos
van adreçats als més necessitats,
no? I quin són aquests? Un munt
de dubtes als quals afegim la possibilitat que sigui una estratègia
electoral. Sigui com sigui, la natura ja té la seva sentència. Puja ara
al Calamot des de Gavà, que
aviat et serà impossible.
Redacció
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Sortides d’Iniciació a l’Excursionisme
La Secció d’Excursionisme de la nostra entitat inicia un nou projecte per a tots.
Per aquells a qui els agradaria fer alguna cosa
més que passejar per la Rambla o baixar fins
a la platja i que no han tingut l’oportunitat
de fer un pas més i atrevir-se anar per les
nostres muntanyes i camins sense por de no
saber si estan prou preparats per fer-ho.
Per això a partir del 27 de març i cada tercer diumenge de cada mes , iniciem una
sèrie de sortides per iniciar-se en el món
excursionista i del senderisme. Per tal de
saber el nombre de participants i tramitar
les assegurances, caldrà inscriure’s uns dies
abans de cada sortida
Prepara’t i gaudeix de la muntanya amb respecte. US HI ESPEREM.
Néstor

Formació
Vols adquirir autonomia a muntanya? Aquí tens el cursos que es realitzaran en els propers mesos. Recordeu que
els socis d’UME teniu un petit ajut econòmic per a la realització de cursos de muntanya. Sapigueu que tots els socis
poden rebre subvenció de l’entitat mireu les bases a l’entitat.. Si esteu interessats en altres cursos, feu-nos-ho saber i t’assessorarem.

Iniciació a l’ESCALADA

formació continuada els dimecres al Rocòdrom.

Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc: Rocòdrom de la Nova Piscina Municipal. Dates: tots els dimecres a les
8,15 del vespre.

Curs d’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: sortirà publicat al web
de l’entitat. Preu del curs: 50 €. El preu per als socis d’UME: 40 €. Inscripcions obertes i limitades fins exhaurir les
30 places disponibles.

Curs d’ESPELEOLOGIA, nivell II 19, 20 i 26, 27 de febrer
Docència a càrrec de membres d’EGUME. Lloc de l’aula: UME. Data límit d’inscripció: 16 de febrer. Més informació
al web www.umegava.org, al facebook d’UME.

Curs d’ALPINISME, nivell II

del 16 de febrer al 2 de març

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc: el Prat de Llobregat. Preu del curs: pendent de confirmació. Més informació a UME, als webs www.umegava.org o www.aeebll.org

FORMACIÓ PRIMAVERA:
Curs de cretes, nivell 1, maig / juny, a Sant Boi.
Curs escalada, nivell 1, maig, a Collbató.
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Collocació del pessebre a la cova Simanya
Cada any anem a posar el pessebre en algun indret diferent
de Catalunya. L'any passat vam
aprofitar la recollocació de la
creu de la Morella per installar-hi el nostre pessebre.
Enguany hem decidit marxar
una mica més lluny i hem tornat
a les muntanyes de Sant Llorenç de Munt. I dic que hi hem
tornat perquè quan els monitors i monitores érem petits i
estàvem a la secció infantil, ja hi
vam anar, i vam posar el pessebre a la cova Simanya igual que
aquest any.

El diumenge dia 19, unes 35 o 40 persones vam trobar-nos a les
vuit del matí per agafar l'autocar i marxar en direcció a Matadepera;
el dia es presentava tapat i fins i tot amb algunes gotetes esporàdiques. No feia bona pinta. Si el temps seguia igual, el més probable
era que ens plogués.
En arribar al punt en què ens deixava l'autocar i començàvem a
caminar, ens vam adonar que el dia havia millorat substancialment,
encara que només pel que feia a la pluja, perquè feia força fred i de
tant en tant passava una ràfega d'aire fred que deixava tothom glaçat.

Tot i el fred i el vent, vam fer l'excursió cap a la cova Simanya, que vam
explorar tots junts fins que vam decidir un lloc per collocar el nostre
pessebre. Com que anàvem molt bé
de temps vam decidir aprofitar i caminar tres quarts d'hora més fins als
Obits. Allà vam tornar a fer d'espeleòlegs arrossegant-nos per túnels i
galeries connectades entre elles fins
que la gana ens va fer parar i dinar.
Un any més hem collocat el pessebre
amb una magnífica excursió que ens
ha permès descobrir o redescobrir
uns llocs genials.

Marc Zurriaga
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Entrevista a....Marcos Esparza
“L’UME gaudeix d’una excel·lent situació financera”

El Marcos Esparza Martín va néixer fa 42 anys a Gavà. Va estudiar enginyeria tècnica
de telecomunicacions i a dia d’avui es dedica a l’ensenyament, com a professor de
matemàtiques i tecnologia. Les mates les aplica a diari des de la seva taula de tresorer de l’UME. La tecnologia ja li és més complicada d’aplicar quan es troba en plena
muntanya. Allí practica escalada, alpinisme, esquí de muntanya, BTT, espele... Assegura fer de tot però no destacar en res. Ronda per l’entitat des de ben menut, quan
es va estrenar anant de campaments. Després d’uns anys sabàtics, hi va tornar ara
en fa 8. I amb ell ha arrossegat tota la seva família. O potser ha estat a la inversa?
De petit era el soci 495. En aquesta segona etapa, però, s’amaga darrere el número
1.621.

A l’UME, doble faceta: alpinista i tresorer... amb quina et quedes?
Sense cap mena de dubte, amb l'alpinisme. La muntanya és molt dura, i a vegades perillosa, però m’aporta moltes coses. La
satisfacció quan arribes al cim o superes una via d'escalada. La tranquillitat enmig de la natura t'ajuda a desconnectar de la
vida diària, et poses en forma, t'enrabies quan no surt un pas d'escalada... A vegades et preguntes “per què no m'he quedat
a casa amb el fred que estic passant i tan cansat que estic?”. Però el cap de setmana següent hi tornes. D’altra banda, fer de
tresorer m'ha suposat implicar-me més amb l'entitat. No és la meva vocació, però algú ho ha de fer...

I què és més complicat: pujar un cim o quadrar els números?
Pujar cims et cansa físicament però et serveix per desestressar-te. Quadrar els números són moltes hores de maldecaps.

Quina salut financera té la nostra entitat?
Quan vaig agafar la tresoreria de l'UME, l'Enric Querol va deixar una entitat amb una excellent situació financera. Jo penso
que continua en la mateixa línia.

Un any més s’han congelat les quotes. Es pot fer front a les despeses de l’entitat sense agreujar l’economia
familiar?
De moment sí. Hem aconseguit abaixar despeses de gestió, com són les bancàries, les de telefonia... i això ens permet no
apujar les quotes.

Amb qui més comparteix el Marcos les seves hores a l’UME?
Jo vaig arribar a l’UME de la mà dels meus pares, amb els meus germans i cosins. Ara la Mari és la que m'empeny a fer coses. Jo sóc una mica més mandrós, ella és molt més activa i té un potencial innat per fer esport. A banda de la meva dona,
els meus germans, nebots, sogres i cunyats també són socis.

Què li demanes al 2011 per a l’entitat?
Com a tresorer desitjo que en un futur no gaire llunyà puguem accedir a comprar un local social propi. El que tenim ara
s'ha quedat petit. Necessitem un local on les diferents activitats es puguin desenvolupar sense interferir-se. A vegades falta
espai per fer reunions, no es pot entrenar al Boulder sempre.. Hem de conviure i compartir espais. Com a soci espero
poder continuar participant en moltes activitats de l'entitat.

David Achell
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DATES

SECCIÓ ACTIVITAT DESCRIPCIÓ

Dissabte 5

Infantil i JuveCARNAVAL
nil

Dissabte 5

Excursionisme

MIJTA MUNTAN- Excursió a la Serra Picancent (Berguedà). Distància
YA
15km / Dificultat: mitjana

Dilluns 7

Juvenil

ENTITAT

Dijous 10

Entitat

Conferència Guies del Castell. Les Masies de la vall de la
GUIES DEL CASSentiu: població i activitat a l'època medieval a càrrec de
TELL
Josep Campany.

Dissabte 12

SEAM

ESCALADA

Dissabte 12

Excursionisme SENDERISME

Diumenge 13

Entitat

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

Diumenge 13

Entitat

BICICLETADA

Bicicletada popular a la platja. Sortida familiar on ens ho
passarem genial!. Sortires de UME a les 9 del matí.

Diumenge 20

Barrancs

BARRANCS

Salt del Tirabous (Tavertet, Osona ). Salt d'aigua de 120
m. Requisits mínims: dominar la tècnica del ràpel.

Dissabte 26

Excursionisme

EXCURSIÓ FAMIPendent de determinar l'indret.
LIAR

Diumenge 27

Formació

Sortida d'INICIACIÓ a l'EXCURSIONISME. Comença
EXCURSIONISME un nou cicle de formació continuada d'Excursionisme
obert a tothom. .

Cap de setmaSEAM
na 26 i 27

ESCALADA EN
GEL

MARÇ

Ruta de Carnaval . Ens disfrassarem i sortirem amb la rua
del poble.

Comença la preparació del REPTE!
dies.

ja parlarem dels

Escalada clàssica. Muntanya de Montserrat (El Bages).

GR 4 Montserrat - Puigcerdà. Etapa 8: Sagàs - Borredà.
Dificultat: Mitjana. Temps: 4h05 / Distància: 16 km

Corredors a la zona de Prat de Cadí. (Cerdanya).

La Programació del febrer la trobareu a la contraportada

Curs d’iniciació al tast de vins
A principis de Febrer tornarem a fer un altres curs de Tast de Vins. Un curs realitzat per l’enòleg gavanenc Xavier Bassa que ens introduirà en un món fascinant.
Aprendrem els primers passos per valorar una mica més aquell vi que posem a
taula i que sovint compartim amb els amics. Viurem, veurem i beurem, a través dels
ulls, olfacte i gust per treure el màxim profit d’un dels líquid més apreciat i antics de
la Mediterrània.
El curs consta de 3 sessions, dies 8, 9 i 10 de febrer. El preu és de 40€ pel soci i
50€ pel no soci. Teniu temps de confirmar la vostra assistència fins al divendres 4
de febrer.
Redacció
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ

FEBRER

Dissabte 5

Natura

CULTURA

Visita al Reial Monestir de Santes Creus (Ruta del Cister). Calçotada a Alió (Alt Camp) Preu 30 euros.

Diumenge 6

SEAM

ESCALADA

Escalada esportiva a Subirats (Penedès). Indret situat davant del
Castell de Subirats (segle X). Informació al local de la secció.

Diumenge 6

Infantil

EXCURSIÓ

Excursió per les muntanyes dels voltants de Gavà.

Diumenge 6

Entitat

DESCOBERTA

Recorregut per les fonts recuperades amb final a la cabana de pedra seca. Sortida a 2/4 de 9 de la plaça Batista i Roca

Dies 8, 9 i 10

Formació

TAST DE VINS

Curs d’iniciació al tast de vins. Es realitzarà en 3 sessions, de la mà
de enòleg gavanenc Xavier Bassa. Descompte per socis.

Divendres 11

Entitat

ACTIVITATS
ANIVERSARI

Projecció audiovisual. Ascensió Aiguille Verte - Couloir Whymper.
4.122 m. (Alts Francesos).

Dissabte 12

SEAM

ASCENSIÓ

Ascensió al Comapedrosa. 2.942 m. Cim més alt del Principat
d'Andorra.

Dissabte 12

Excursionisme

EXCURSIÓ FAMILIAR

Excursió a la Roca Foradada (Osona). Petita circular a Santa Maria del Corcó apte per a petits.

Dissabte 12

Excursionisme

SENDERISME

GR 4 Montserrat - Puigcerdà. Etapa 7: Santa Pau Pinós - Sagàs.
Dificultat: Mitjana. Temps: 4h45 / Distància: 19 km

Diumenge 13

Entitat

GUIES DEL
CASTELL

Visita guiada al castell d'Eramprunyà i el seu entorn. Especial per
socis, cal confirmar l'assitència a secretaria o per @ de les persones
que veneu.

Dimecres 16

Formació

ESPELEO 2

Curs d'ESPELEOLOGIA, nivell 2. El curs tindrà una durada de
dos caps de setmana: 19, 20, 26 i 27.

Divendres 18

Entitat

ACTIVITATS
ANIVERSARI

Projecció Raquetes de Neu. Audiovisual de la temporada passada
de Raquetes de Neu.

Dissabte 19

Excursionisme

MIJTA MUNTANYA

El Galligant. Distància: 15km / Dificultat: mitjana

dissabte 19

Entitat

SOPAR SOCIS

Sopar d'aniversari. Es farà lliurament de premis i insignies. Sopar
obert a tothom, preu: 12 adults i 6 nens.

Diumenge 20

Barrancs

BARRANCS

Barranc del Tres en Ratlla. (Massís de Montserrat. Mas de Can
Jorba, Anoia).Tipic barranc sec montserratí, molt vertical i estret.

Diumenge 20

Natura

DESCOBERTA

Sortida a la zona de Vallgrasa (Parc Natural del Garraf). Estudi i
catalogació de punts d'aigua del Garraf.

Dijous 24

SEAM

ASSAMBLEA

Assamblea de membres SEAM. Assambla de socis SEAM a les vuit
del vespre al local social de la UME.

Dissabte 26

Infantil i Juvenil

ENTITAT

Preparació del Carnaval al local de l'entitat.

Dissabte 26

Entitat

ESQUÍ DE FONS

Sortida de'esquí de fons a la Cerdanya. Si ho preferiu podeu fer
raquetes. Esperem que hi hagi neu.

Cap de setmana
26 i 27

SEAM

ESCALADA EN
GEL

Corredors a la zona de Vallter (Ripollès).
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Horari Secretaria
Rambla Lluch, 4.

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

Dimec. i divend. de 19-21 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

