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Comencen les IV Jornades d’Ed’Espeleologia al Garraf, en
aquesta edició dedicades a la
Falconera, el riu subterrani del
Garraf i al la Cova de Sant Llorenç, un assentament neolític.
Dividides en dos dies consecu-

Joan Zurriaga
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Ja portem 47 anys celebrant, any
rere any, els aniversaris d’UME.
Qui ho diria!
Aquest any 2011 no podia ser
menys i per tant s’han portat a
terme un munt d’activitats: la
sortida amb bicicleta fins a la
platja, la sortida d’esquí de fons i

raquetes de neu, el sopar d’aniversari, diverses projeccions...
Han estat dies intensos, però
que han servit perquè ens puguem retrobar els socis de les
diferents seccions i gaudir plegats
de la celebració.
Mercè Mitjans
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tius que comencen el dissabte 30
d’abril, aquestes jornades serviran per a divulgar i promocionar
els estudis espeleològic que es
fan al Garraf

Setmana d’Aniversari
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ELECCIONS DE JUNTA DIRECTIVA

Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:

Enguany finalitza el mandat de la
Junta Directiva actual i, com podeu llegir a la convocatòria, les
votacions per elegir una nova
junta tindran lloc el proper divendres 20 de maig de 2011, de 19 a
21 h, a la nostra seu social
(rambla Lluch, 4, 1r pis).

tant el DNI i el carnet de soci de
2011. El proper 1 d'abril es penjarà al tauler d'anuncis de l'entitat
el cens electoral i hi estarà exposat fins al 14 d'abril. S'hi podran
fer reclamacions fins al 13 d'abril.
A partir del 18 d'abril i fins al 5 de
maig es poden presentar candidatures davant la Junta Electoral,
que ja haurà estat designada anteriorment per sorteig. Les candidatures han d’estar formades per un
mínim de 5 socis i un màxim de

21 i hi ha d’haver, com a mínim,
els càrrecs de president, que
encapçalarà la llista, vicepresident, secretari i tresorer. Per
presentar-se com a candidat a
president s’ha de ser major de
18 anys i tenir una antiguitat
mínima, com a soci, de 4 anys
ininterromputs. Per a la resta de
càrrecs cal complir els mateixos
requisits que els electors, ser
major d'edat i tenir una antiguitat, com a soci, d'un any o més.
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Alberto Molina

2365

Sandra Martí
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Albert Molina
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Julián Iglesias
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Clara Reverter
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Sònia Ruiz

2373

Manuel García

2374
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Montse Rodríguez

2376

Ma Isabel Cívico
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Yeray Morales
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Míriam Arriaza

- Montseny

- Alt Pirineu
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- Alt Empordà
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- La Cerdanya amb raquetes
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Cristina Rodríguez

- Baix Empordà

- Andorra

- Collserola
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Ariadna Calatayud
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Àlex Calatayud
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Per poder votar s'ha de tenir més
de 18 anys i ser soci des de fa un
any o més. Per això, el dia de les
eleccions cal acreditar-se presen-

Secretaria

303 excursions per a totes les edats

GRUP

L’UME ha adquirit la collecció de llibres “ELS CAMINS DE L’ALBA” de
l'editorial Alpina. És una collecció de 16 llibres adreçats a totes les famílies de
l’entitat amb canalla i, sobretot, a totes aquelles per participen en les excursions
familiars. Cada llibre té una vintena d’excursions (algunes de circulars, d’altres
d’anada i tornada) d’entre una i tres hores a pas de nens. A cada excursió trobareu una breu fitxa tècnica, una descripció de l’itinerari i el mapa de la ruta. Tota
aquesta collecció, igual que la resta de material de la biblioteca, està a la vostra
disposició, només cal presentar el carnet d’UME.
- Els Ports
- St. Llorenç de Munt

Néstor

Presentació del logo de la Secció Infantil i Juvenil

Nou conveni castell
d’Eramprunyà

El cap de setmana del 2 i 3 d’abril
farem l’última sortida del trimestre. Anirem a Torrelles a la casa
de Colònies “Can Mas”.
L’anada serà en bus fins a Begues i
caminant fins a Torrelles. La tornada serà a càrrec de cada família.
I aprofitarem quan vingueu per a
fer la presentació del nou logo de
la Secció Infantil i Juvenil.
Us esperem per tant a les 16
hores a Can Mas.
Hi ha previstes algunes sorpreses
i novetats.
No hi falteu.
Redacció

El passat dijous dia 24 de març,
en el propi recinte del castell es
va signar el conveni entre l’alcalde
Joaquim Balsera i la Diputació de
Barcelona que permetrà realitzar
la investigació històrica i recerca
arqueològica del Castell d’Eramprunyà com a pas previ del
Pla Director que marcarà els
criteris de restauració i utilització
del monument.
En aquest sentit UME rep la notícia amb entusiasme veient que es
va avançant en la restauració del
castell.
Redacció

EL CHC està de celebració
El passat 28 de març es va celebrar el 5è aniversari del Centre
d’Història de la Ciutat.
Va ser un acte on es va reconèixer tant la feina dels professionals
que hi treballen, com la de milers
de ciutadans que han passat per
les seves installacions.
També va haver-hi paraules d’agraïment per aquelles persones
que han fet donacions.
Per últim es va comptar amb la
presència del sr. Josep Ramoneda
que va impartir la conferència: “El
futur de la memòria”. Redacció

III

ÈPOCA,NÚMERO

XV

PÁGINA

Neix la Lliga Catalana de Curses d’Ultraresistència
El 14 de maig es donarà el tret de sortida a la I Lliga Catalana de Curses d’Ultraresistència amb la disputa
del I Ultra Trail Barcelona, organitzat pel Centre Excursionista Torrellenc, el Club Excursionista de Begues i el
Centre Excursionista de Sitges. Aquesta competició, coordinada per la FEEC i fruit de l’esforç i l’empenta de les
entitats organitzadores, neix amb l’objectiu d’omplir un buit que existia fins ara. Bona prova d’això és que la I Lliga
Catalana és un competició pionera a l’Estat espanyol. A cavall entre les curses de muntanya
i les caminades de resistència, la Lliga Catalana de Curses d’Ultraresistència tindrà un calendari de cinc curses amb una distància mínima, cadascuna d’elles, de 80 quilòmetres, amb
importants desnivells que transcorreran per terreny de muntanya. Totes elles són curses
dures, aptes tan sols per a esportistes preparats i experimentats en la llarga distància i els
desnivells. Curses que tenen el seu referent màxim en el conegut Ultra Trail del Mont
Blanc, on esportistes catalans de la mida de Kilian Jornet (doble vencedor) o Mònica Aguilera han ocupat posicions d’honor. Cal ressenyar que tant el primer home com la primera dona en categoria absoluta de la general final tindran un espectacular premi en forma d’inscripció en una de les curses de més rellevància
del calendari internacional. Podeu consultar el calendari al web de la FEEC: www.feec.org
Rosa Agustí

Jordi Merino, nou president de la FEEC
El passat dijous 27 de gener, en el transcurs de la Junta Directiva de la FEEC, el president
de la Federació, Dani Planas, va presentar la seva renúncia irrevocable al càrrec, per
motius familiars. Jordi Merino, fins llavors vicepresident primer, assumirà la presidència
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Aquest relleu es fa de la manera
més assenyada per tal que no comporti cap incidència en els afers diaris de la Federació.
La resta de càrrecs de la junta no variaran. Dani Planas vol fer extensiu el seu agraïment a tots aquells que treballen
desinteressadament per l’excursionisme català i per la collaboració rebuda, demanant-los alhora que renovin la seva
confiança en el projecte "Entitats i País". Tots els membres de la junta garanteixen la continuïtat del projecte i la seva
dedicació al servei de les entitats. Des d’aquestes línies fem extensiu el nostre suport a Dani Planas, en una decisió
que, segons ell mateix expressa, ha estat una de les més difícils des que va assumir el càrrec.
Rosa Agustí

ASSEMBLEA SOCIS 2011
L’assemblea de socis realitzada el passat 4 de març va ser la darrera d’aquest mandat. El president d’UME, Nèstor
Gómez, va fer un repàs de les activitats realitzades durant el darrer any, al mateix temps que va aprofitar que era la
darrera assemblea del mandat per fer un petit balanç d’aquests 4 anys. Va manifestar que durant aquests darrers anys
ha tingut moments de tot tipus, de negatius però també de molt positius i que aquests li han donat força per tirar
endavant. Entre els punts més positius destaca la reactivació del Butlletí, la dinàmica de les seccions i l’èxit de les activitats. Per altra banda, destaca com a factor negatiu els problemes per tenir un web nou i la manca de moviment en
algunes seccions, com és el cas de la Secció de Barrancs. Sense esmentar si es presentarà o no a les properes eleccions, va donar a conèixer la convocatòria d’eleccions per al mes de maig. Es van aprovar els pressupostos de 2010 i la
previsió de 2011, que arriben a la xifra de 120.000 €. Destaca que un 60% dels ingressos vénen de les activitats que
fem, un 30% de les quotes i només un 7% correspon a subvencions, cosa que permet una gran independència de
l’administració i una gran autonomia.
Es va aprovar la renovació de dos càrrecs de junta. El vocal de SEAM passa a ser en Robert Vizencio i la nova vocal
de la Secció Infantil i Juvenil és Marta Comas.
Redacció
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Diumenge, 13 de març del 2011, la Masella
Em dic Marina i vaig fer un curs de seguretat en allaus al gener d'aquest
any .
El motiu d'aquest mail és explicar-vos l'experiència viscuda aquest cap
de setmana.

Diumenge 13 de març un grup d’unes 10 persones havíem quedat a les
8,30 al pàrquing de Coma Oriola a la Masella per procedir a fer unes
pràctiques d'alpinisme (que no tenen res a veure amb el curs d’allaus
que vaig fer). Abans de fer res anunciem a les pistes que estarem fent
pràctiques a prop del pàrquing. Anunciaven perill 3 d’allaus. Agafem la
pista que queda més a la dreta. Ens trobem algun pister i ens informa de
les condicions de la neu (en algun moment fa referència que hi ha perill
Primer allau que veiem de lluny
5). Decidim anar per la pista i ens quedem en un punt que pensem que
està fora del perill d'allaus; de camí veiem caure una allau força gran que
arriba fins a la pista on érem però molt lluny de nosaltres; ens aturem, hem comprovat que el terreny és inestable, baixem una
mica cap al terreny del costat de les pistes, que no es tan escarpat i pensem que allà estarem més segurs.

L'allau que hem viscut

Al voler fer pràctiques de d'autodetenció necessitem una rampa considerable per poder lliscar sobre
la neu; així doncs sortim uns pocs metres a la dreta de la pista; la neu ens arribava per sobre del
genoll, i de cop i volta sentim un soroll força fort; aixequem la vista i veiem com un allau s'aproxima
des de dalt de la muntanya cap a nosaltres; intentem mantenir la calma i ens quedem uns segons
aturats, però ja quan l'allau és a uns 10 metres davant nostre comencem a córrer cap a la pista; l'allau es va aturant però enganxa a un del nostre grup, i el colga fins a la cintura. Ja l'allau s'ha aturat
del tot i veig que a ningú li a passat res, el que ha quedat mig colgat pot sortir fàcilment i tornem a la
pista. Ens hem endut un bon ensurt, però per sort ningú no ha pres mal. Anem baixant per la pista,
en direcció al pàrquing on havíem aparcat, fins arribar en un punt on el terreny que teníem al voltant
és completament pla i amb arbres; som a pocs metres del remuntador.

Al cap d'unes hores, quan estàvem realitzant les pràctiques, sentim un altre soroll molt fort: està
caient una allau força gran just al costat de les pistes de la Masella, en una pista que havien tancat a
causa del perill. Sentim crits dels esquiadors i de la gent que treballa a les pistes. Ens apropem per
tenir una bona panoràmica de la pista i veiem com una allau ha afectat una pista que estava tancada
(penso que es diu “la canal”) i una canal que passa pel costat. No sabem si ha atrapat algú, pensem
que no i continuem la pràctica. Al cap d'una estona dos helicòpters comencen a sobrevolar la zona
on érem, i llavors intuïm que hi ha hagut alguna víctima. Decidim recollir i deixar les pràctiques per
al cap de setmana següent. Ens aproximem al pàrquing i apreciem bé l'impacte que ha tingut l'allau; veiem com un grup de persones amb gossos estan buscant algú.

Al pàrquing hi ha dotacions de bombers, mossos, ambulàncies i helicòpters dels GRAE. Els mossos ens pregunten si hem vist l'allau i què els en podem explicar. Ens tenen esperant una bona estona al pàrquing, veiem com un helicòpter recull la víctima i se
l’endú a l’hospital; al cap d'una hora més o menys per fi ens deixen sortir.
He estat pensant sobre el que va passar i he arribat a la conclusió que s'ha d'anar molt amb compte: si veiem indicis que el terreny
és inestable, el millor lloc on podem estar és el bar. La neu no avisa, ens agafa desprevinguts, i encara que no hi hagi un perill tan
elevat d'allaus també cal anar preparats sempre portant l'ARVA, la pala i la sonda i ser conscient del que ens podem trobar. Així
doncs, també sóc partidària d’informar-nos o fer algun curs de seguretat d'allaus on ens expliquin què fer per saber si el terreny
és inestable, com rescatar a algú o quines tècniques s'han d'utilitzar si ens veiem amb la situació que ens enganxa una allau, ja que
la majoria de gent no sap fer servir ni sap què és un ARVA.
Marina Cabré

EL
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Excursions familiars a la Roca Foradada

D’un temps ençà, quasi cada mes
fem sortides per a tothom, obertes a totes les famílies i amb itineraris adients per als més menuts.
Ja hem anat als volcans d’Olot,
Sant Llorenç de Munt, Montserrat, Garraf i ja estem preparant
les que farem els propers mesos.

Si ens vols ajudar a donar un cop
de mà hi seràs benvingut. A la darrera que hem fet, 6 famílies (12
adults i 10 petits) vàrem anar el dia
20 de febrer al salt de la Roca Foradada situada entre Santa Maria
del Corcó i Cantonigrós. Amb un
recorregut total d’uns 8 quilòmetres els més menuts de P3 i P4 s’ho
varem passar d’allò més bé, sobretot amb el fang del camí. Els grans,
en canvi, quedaven bocabadats amb
el salt d’aigua, espectacular ubicació
entre muntanyes. Tot i que va
ploure pel camí quan anàvem amb
el cotxe, vàrem poder caminar sota
l’atenta mirada dels núvols que, al
llarg del dia, van donar pas a un

bon sol i una mica de caloreta.
Itinerari altament recomanable
per a tothom amb una gran recompensa al final del camí.
Néstor Gómez

CURS BÀSIC DE TAST DE VINS
A començaments de febrer, he participat en el II Curs de Tast de Vins de nivell bàsic impartit per
l’enòleg local Xavier Basses.
La meva particular experiència ha estat enriquidora ja que fins ara quan bevia un vi i un cop mirat el
color, després d’olorar-lo i tastar-lo, em limitava a dir "aquest vi té o no" simfonia.
Recordo que em passava una cosa semblant en les meves excursions per la muntanya abans de fer el
curs de monitor de joventut excursionista. Fins aleshores la meva percepció dels boscos per on passava era
molt simple, ja que em limitava a definir-los com a pinedes, rouredes, alzinars, fagedes... En aquest curs,
un dels continguts era saber com identificar les comunitats vegetals, els arbres, els arbustos i la vegetació de sotabosc; també com fer-se una idea de quina seria la vegetació potencial del bosc sense la intervenció humana. Aquest nou aprenentatge, va enriquir enormement la meva percepció del llocs per on
passava; per exemple en lloc de recordar que havia passat per un alzinar, amb els meus nous coneixements identificava altres comunitats vegetals que compartien el mateix espai, com el marfull, boix, roures, servers... Sotabosc com el galzeran, orquídies... Enfiladisses com l’arítjol, heura, lligabosc mediterrani...
En el curs bàsic de tast de vins, m’ha passat el mateix, he passat d’un simple “m’agrada o no”,
a extreure moltes més sensacions o matisos tot fent servir els mateixos sentits que abans. He après en
primer lloc les diferents elaboracions dels vins segons el seu color bàsic: blancs, rosats i negres, com
també del cava; que un vi car no ha de ser necessàriament més apreciat que un de menys preu...
Quant la percepció visual, hem après, entre altres coses, que un vi blanc pot ser incolor (els
més joves) o marró (els més vells) tot passant per infinitat de tonalitats; igualment amb els negres, que
tenen des del vermell dels més joves fins al color cafè dels més vells, tot passant per tonalitats com el
vermell sang, el robí granat...
La percepció olfactiva és més complicada, ja que depèn de l’experiència pròpia. Bàsicament
consisteix a classificar els aromes primaris que provenen de la varietat i de la procedència del raïm; els secundaris o de fermentació que es generen en el procés de fermentació, i els factors influents són el tipus de cultiu, els
sucres del raïm, els llevats utilitzats, la temperatura de fermentació i el recipient utilitzat entra altres. Desprès hi
ha els terciaris o buquet, que són els aromes de criança, i que dependran de si s’ha fet en fusta o ampolla.
Quant a la percepció gustativa, encara és més complicada o subjectiva, ja que definir la dolçor,
l’amargor, la salabror, l’acidesa, el tacte a la boca, etc. dependrà també de la nostra experiència.
En fi, com he dit en començar ha estat una experiència enriquidora.
Soci nº 4
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Setmana d’Aniversari
Les projeccions que s’han passat durant aquests dies d’aniversari han estat variades: l’ascensió Aiguille VerteCouloir Whymper (4.122 m) als Alps francesos, el divendres 11 de febrer, i l’audiovisual de raquetes de neu, una
setmana després, divendres 18 de febrer.

Sortida d’esquí de fons i raquetes de neu: Tuixent
El dissabte 26 de febrer, un total de 15 persones ens vàrem
acostar a la tranquilla estació de fons de Tuixent. Veritablement, de neu no en sobrava; de fet, a mesura que un s’hi acostava amb el cotxe s’evidenciava la manca de neu. Afortunadament
l’estació mira cap al nord i de neu n’hi havia, no com un voldria,
però n’hi havia. Ens vàrem dividir en dos grups, els que varen fer
raquetes i els que ens posàvem els esquís. Afortunadament per
a la majoria, apreníem de la mà d’un monitor, mentre vèiem els
petits que baixaven amb confiança i fins i tot desafiant-nos. Quina facilitat que tenen per aprendre! A primera hora de la tarda,
hora de dinar, compartir el vi, les olives... i per acabar una bona
xerrada mentre preníem el cafè. On eren els nens? Evidentment
a fora, jugant amb la neu i lliscant amb el trineu.
Néstor Gómez

Sopar d’aniversari
El sopar d’aniversari es va fer el dissabte 19 de febrer, als baixos de la Torre Lluc, com l’any passat, amb un menú
elaborat per la mateixa entitat i comptant amb el servei de membres de les diferents seccions que van implicar-s’hi
de bon grat. Això va permetre que el preu fos molt raonable i que tots ens ho passéssim d’allò més bé, tant en els
preparatius com en el sopar mateix.
Cal dir que l’experiència és un grau i aquest any tot anava més
rodat: la preparació dels primers plats, servir els segons, preparar les postres, el cafè, els licors... De menjar, n’hi va haver més
que de sobres. No sabria dir si portàvem poca gana o hi havia
molt de menjar, però el cert és que en va sobrar bastant. De fet
era un menú molt complet.
Però la part més esperada del sopar va arribar amb els cafès:
l’entrega d’insígnies i diplomes. Quan arriba aquest moment
sempre és emocionant, primer per conèixer qui són els homenatjats i després per l’alegria de saber qui són. Com no!
Aquest any hi va haver els següents premiats: socis distingits
Jordi Corbalan i Rodrigo Arce; excursionisme, Santiago Buils i
Josep Gustà; premiats competició, Vicente Martínez, Vicente
Bárcenas, Sergio Fuentes i Verónica Peláez. I el grup d’Itinerant
dels Campaments, per haver ajudat en un rescat al Pedraforca durant el seu recorregut.
A tots ells MOLTES FELICITATS!
Per últim es va fer el sorteig de diferents objectes de muntanya que seran molt ben aprofitats per tots els afortunats.
Mercè Mitjans

Sortida en bicicleta
La tradicional marxa amb bicicleta fins a la platja va ser el diumenge 13 de març.
Després d’un dissabte plujós des del matí fins a la nit, el diumenge va aparèixer
amb un sol espectacular que ens va acompanyar tot el matí i ens va permetre
gaudir de l’activitat molt satisfactòriament.
L’assistència va ser força nombrosa. De Gavà, sortíem unes 70 persones amb bici,
però un cop a la platja ja esmorzant n’hi van arribar més. Podríem dir que vam
arribar als 90 perfectament. El trajecte, com cada any, va ser amè i sense cap
dificultat. L’esmorzar, molt gratificant; no hi va faltar la tradicional xistorra, ni el
cafè, ni el vi. Vaja, que vam poder reposar forces sobradament.
Es va organitzar un partit de vòlei amb els més joves i aquesta redacció no sap
certament com va acabar, però com que estaven dirigits pel Comas, segur que
van quedar empatats, tot i que abans les puntuacions dels qui marcaven no coincidien gaire. La tornada, cap a les 12 del migdia, va ser una agradable passejada fins
al poble.
Mercè Mitjans
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IV Jornades d’Espeleologia al Garraf
La història de la Unió Muntanyenca Eramprunyà ha anat íntimament relacionada amb el món de l’espeleologia. El
GEAC (Grup d’Exploracions d’Avencs i Coves) durant els anys 60 va ser una de les primeres seccions i la més
important en aquells moments de l’entitat. Més tard, sota el nom d’EGUME (Espeleo Grup UME), ha realitzat
campanyes espeleològiques al Pirineu, com la de Cotiella. Actualment desenvolupa la seva activitat científica al
Massís del Garraf. Aquestes jornades serveixen com a plataforma de difusió i promoció dels estudis espeleològics que tenen lloc al Garraf.

Dissabte, 30 d’abril
PRESENTACIÓ DE LES JORNADES—10.00h
Raúl Cano. Vocal de la secció d’espeleologia (EGUME).

EL REPTE DE LA FALCONERA.—10.15h 1a ponència
Ferran Cardona. Geòleg i espeleòleg de l’ECG (Espeleoclub de Gràcia, Barcelona).
La Falconera és la principal surgència activa del massís del Garraf. El seu desenvolupament discorre subaquàticament i ja s'han explorat més de 80m de profunditat i més de 600m de recorregut. La Falconera representa tot
un exemple de surgència càrstica costanera a menys de 30 km de Barcelona, encara que el seu difícil accés, els
episodis de contaminació de les aigües i les dificultats tècniques de l'exploració han provocat que durant molt de
temps romangui com un repte latent. És al 1988 quan espeleòlegs de l'ECG decideixen emprendre les exploracions subaquàtiques arribant a la màxima profunditat i recorregut fins ara coneguts, situant aquest sifó com un
dels més profunds de la península. Va ser Ferran Cardona, geòleg, actiu divulgador i espeleòleg de l'ECG, un dels
principals promotors d'aquesta aventura. Ell ens narrarà els detalls de les exploracions i ens explicarà que reptes
encara queden pendents.

LA COVA DE SANT LLORENÇ, UN ASSENTAMENT NEOLÍTIC.—11.00h 2a
ponència
Carlos Tornero. Arqueòleg del Departament de Prehistòria de la UAB .
La Cova de Sant Llorenç (Sitges) es una cavitat càrstica ocupada per grups humans des de fa al menys 6.000 anys.
Actualment està essent excavada per el grup de recerca SAPPO del Departament de Prehistòria de la UAB dins
del marc del projecte aprovat per la Generalitat de Catalunya: Implantació, consolidació i desenvolupament de
les societats agrícola ramaderes al terç meridional de la Serralada Litoral Catalana.

Diumenge, 1 de maig
A les 8 del matí davant d’U.M.E.
Les sessions són GRATUÏTES.
Opció A:
VISITA A L’AVENC EMILI SABATÉ
Preu de la sortida = 15 €
(inclou assegurança)
Federats FEEC o Espele = 4€
(modalitat mínima C)
Places limitades a 10 persones
INSCRIPCIONS FINS EL 14 D’ABRIL
Opció B:
PASSEJADA per la zona de PLA DE
QUEROL I PLA DE CAMPGRÀS
Places limitades a 20 persones
INSCRIPCIONS FINS EL 29 D’ABRIL
Redacció
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21 Recorreguts de Gavà “El Repte”
La idea principal és crear sinèrgies entre les activitats de totes les entitats participants, i en
aquest cas concret, aprofitar la publicació del llibre d’en Miquel Sans, “21 Recorreguts per
fer a peu, corrent i en BTT” per animar la ciutadania a participar i fer els itineraris a través d’una crida, o repte, titulat "21RG".
El "21RG" no és una competició. Les entitats locals Unió Muntanyenca Eramprunyà,
Associació Esportiva Expi, Centre d’Estudis de Gavà, Amics del Museu de Gavà
i la Colla de Caminants Francesc Lasarte volem promoure el coneixement de l’etorn de la ciutat realitzant els recorreguts més representatius i característics de Gavà.
L’objectiu que es pretén pel que fa als participants amb els "21RG" és que coneguin els
diferents racons i contrades del nostre terme mitjançant l’excursionisme. És un repte en
què tothom té cabuda, tant la gent de Gavà com la gent de fora.
L’objectiu que es pretén quant a les entitats implicades amb els "21RG" és treballar mà a
mà en un projecte comú, crear xarxa i relacions que poden obrir les portes a futures iniciatives, actuacions, activitats o collaboracions. És un repte on totes les entitats aprendrem
una mica el que és treballar en equip, ja que fins ara estàvem desconnectatdes entre nosaltres. Unir els nostres
esforços per a objectius comuns.
Definició
El repte dels "21RG" no és una competició. Els recorreguts que apareixen en
el llistat són característics per diferents motius: trets físics, la seva història, el
patrimoni cultural o qualsevol altre fet que motivi fer-ne un recorregut emblemàtic.
La finalitat que es pretén amb els "21RG" és la de conèixer les diferents contrades i racons del nostre poble mitjançant l’excursionisme. Per tant, no és
un repte apte únicament per a les persones més ben preparades; tothom hi
té cabuda ja que en el llistat hi ha recorreguts de tota mena, dels de la plana
als dels cims de Gavà.
Qui hi pot participar?
Hi poden participar totes les persones que ho desitgin, amb independència de
l’edat, i de la seva procedència.
Recorreguts validats
Els recorreguts que figuren en el llistat seran validats als participants que els
facin. El llistat "21RG" s'ha elaborat amb recorreguts
dins el terme de Gavà, però també alguns itineraris, per la seva vinculació amb Gavà, surten
del nostre terme i toquen els termes veïns.
Com funciona l'activitat?
Hi haurà dues modalitats per realitzar els recorreguts:
Excursió collectiva amb els promotors: Es realitzarà un recorregut al mes. En aquesta sortida, les
persones que hi participin podran validar directament el recorregut i obtenir els punts que
pertoquen adreçant-se al coordinador de la sortida.
Excursió individual: Realitzada lliurement per un mateix. No hi haurà límit de temps per realitzar
els recorreguts ni ordre de realització. En aquest cas, al bloc de "21RG" hi haurà una fitxa on
el participant podrà inscriure el seu recorregut, però no se li comptarà fins que una de les
entitats organitzadores no li hagi validat. Aquesta fitxa inclourà les dades bàsiques de l’excusió (dia i recorregut realitzat) i la prova que mostri que ha realitzat l’itinerari (fotografia digital
i/o traça de GPS).
- Perquè un recorregut tingui validesa s'haurà de realitzar a peu, corrent o en BTT.
- No hi ha un mínim de recorreguts a fer en un mes o en un any.
- No hi ha termini per a efectuar els recorreguts.
- Perquè un recorregut tingui validesa ha d'estar validat per una de les entitats promotores.
- La validació es farà a partir d’una prova evident, com poden ser fotografies realitzades al llarg del recorregut, o de
la traça, en el cas de disposar de GPS.
- Es tracta d’un reconeixement honorífic i, per tant, no s’establirà cap classificació per nombre de
recorreguts fets, ni per recorreguts realitzats
en un determinat període de temps.
- Anualment, les entitats organitzadores faran un acte conjunt per fer un
reconeixement als participants que hagin assolit els "21RG".
- Com una consideració especial, els participants de més de 60 anys poden
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justificar fins un total de
16 recorreguts, amb una validació de l’entitat
en la qual acreditin que han assolit el recorregut. Es
tracta d’assolir els
16 recorreguts de Gavà que millor s’adaptin a la nostra capacitat física.
Quan es realitza l'activitat?
L’excursió collectiva es realitzarà un diumenge al mes
- L'inici de l’activitat serà el dia 3 d’abril de 2011 i només seran vàlids els
recorreguts efectuats amb posterioritat a aquesta data.
- El lloc de sortida serà el mateix punt d’inici del llibre. L’hora dependrà de
les característiques de l’itinerari.
- Les excursions seran gratuïtes, i tots els participants hauran de portar tot
allò que sigui necessari per tal de realitzar tot el recorregut: roba adequada
al recorregut i al temps, esmorzar i aigua.
- El nombre màxim d’assistents a les sortides collectives serà de 50 persones, i han de confirmar l’assistència amb anterioritat.
- Les inscripcions es podran formalitzar a les seus de les entitats promotores
o al web i correu electrònic de 21RG.
http://21recorregutsdegava.blogspot.com
21rgava@gmail.com
- La promoció de l’activitat per part de les entitats és voluntària i sense
rebre res a canvi. Això fa que cada participant sigui responsable d’ell mateix, i per tant ni les entitats promotores ni les persones coordinadores de
l’excursió no es faran responsables dels accidents que puguin ocórrer ni
dels danys que es poden derivar a tercers.
Comitè / comissió reguladora
Hi haurà un comitè designat per les entitats promotores i que
estarà format per membres d’aquestes entitats. La seva missió serà portar
el control dels recorreguts efectuats i resoldre els dubtes que hi puguin
sorgir.
Calendari de sortides (abril – juny)
- 3 d’abril
Mines de ferro
- 15 de maig
Visita a la Murtra
- 12 de juny
Pujada al castell d’Eramprunyà

recorregut 10
recorregut 5
recorregut 9

Presentació oficial

PRESENTACIÓ A GAVÀ DE “21RGAVA”
31 DE MARÇ
als baixos Torre Lluc a les 19.30 hores
Néstor

Trofeus CCCR
El passat dia 5 de febrer, a la seu de La Lira Vendrellenca
(el Vendrell), va tenir lloc el lliurament dels reconeixements als campions individuals de la XIII Copa Catalana
de Caminades de Resistència 2010. Per part de l’UME, hi
va haver quatre campions: Verónica Peláez, Vicente Martínez, Sergio Fuentes i Vicente Bárcenas. Va ser un acte
emotiu, interessant i de molt bon ambient, en companyia
d’amics i familiars, amb l’alicient del retrobament amb els
companys de caminades amb els quals s’han passat tants
moments, i l’oportunitat per plantejar reptes futurs.
Vicente
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Entrevista a....Raúl Cano
“El millor són els amics que queden per explicar
les batalletes”
El Raúl Cano Relucio va néixer fa 37 anys a Barcelona i des dels 15 que ve per l’UME. Va entrar a
la nostra entitat per a practicar l’espeleologia tot i que ja havia explorat alguna cova amb el seus
amics del cole. Tot i ser una màquina amb l’espeleologia també li agraden les altres activitats de
muntanya, menys l’esquí, que ell el prohibiria.
Ja de més gran ha estat a la Federació Catalana d’Espeleologia i ara viu a Sant Pere de Ribes amb
la seva dona, la Paula i la seva filla de 5 anys, l’Andrea.

Com i quan vas començar a practicar l’espeleologia?
Vaig começar amb l’espele quan tenia 15 anys. En plena adolescència descobrir una activitat que
et fa sentir un explorador espacial, és molt hormonal, com l'amor, a més a prop de casa (per a
tots els caps de setmana). Bé em vaig enamorar de l'espeleologia malgrat les boniques noies de
l'institut.
Els paisatges que vaig descobrir em van semblar tot un tresor, exclusiu per a nosaltres. El Garraf era més que suficient per
mantenir-nos flipats durant els anys de cultiu d’acné.
Podries dir si la secció d’espele, vosaltres o la UME heu aportat alguna cosa (un nou avenc, ajuda en un rescat...) en l’espeleologia catalana o espanyola?
Durant els anys que hem practicat espele hem fet 15 cursos d’inicicació, 3 anys de campanyes al massís del Cotiella, organització de les Jornades d´espeleologia al Garraf, Estudi hidro-atmosfèrics en els avencs del Garraf, presentant els resultats
en el 1r Congrés Català espeleologia i en el 4th International Symposium on Karst i hem descobert noves Coves i avencs al
Garraf com l’Avenc del Mirador, la Cova del Centenari, la Cova del Metall, l’avenc la Cicciolina, l’avenc de en Gomis i
l’avenc Reina Cristina
Quin és el millor record que tens de la teva vida sota terra, com a espeleòleg?
Després de tant de temps, els meus records són de molt bons moments d'aventures, és impossible seleccionar el millor:
quan descobrim el Mirador, Cueto-Coventosa, la Torca dels Jornos ... El millor són els amics que queden per explicar les
batalletes.
I el moment més complicat o més perillós?
La veritat és que hem estat molt previnguts i no tenim moments especialment perillosos.
Encetareu les IV Jornades Espeleològiques, prova de que funcionen, és també la prova de que ja s’han consolidat i tenen futur?
Aquest any celebrarem les quartes jornades d'espeleologia al Garraf. Fins ara ha estat relativament fàcil trobar ponents i
ponències però per garantir una continuïtat s'ha de revisar tant la freqüència de realització així com la selecció de les
ponències.
Fa poc veu fer un curs de perfeccionament per a gent iniciada de l’entitat. Creus que viu un bon moment
l’espeleologia dins de la UME? i a Catalunya?
Fa un mes que hem acabat un cicle de perfeccionament per a 4 xavals que ja tenen un nivell autònom. La supervivència
gairebé està assegurada però no ens hem de conformar amb aquest nivell, així no deixem empremta. Aquesta situació no
és més que el reflex del que passa a la resta de Catalunya, el nombre de federats està baixant i l'edat de jubilació pujant. A
veure si ho canviem.
Aquesta una mica més personal, és difícil compaginar la tasca de pare amb l’espeleologia?
No hi ha dubte que amb els fills el primer que canvia és la distribució del temps: al papa li queda molt poc temps lliure i a la
mama res. Així que he d'agrair a la meva amiga Paula les meves escaquejades familiars. Ara em dedico més a l'espeleologia
de gabinet, organitzar les jornades, col.laborar en alguns estudis espeleoatmosféricos en altres massissos i alguna sortida.

Joan Zurriaga
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Carnaval
Cada any els monitors i monitores de la Secció Infantil i Juvenil ens reunim durant les
vacances de Nadal i intentem decidir un tema per carnaval. Encara que va costar força,
vam acordar que aniríem de Pica Pedres. I teníem clar des del principi que volíem fer una
carrossa i que no seria fàcil, perquè ens calia trobar un camió disponible per aquell dissabte, cosa complicada perquè tothom vol camió per dissabte de carnaval, per això vam
plantejar-nos una alternativa. Construir un “Tronco Mobil” prou gran perquè s'hi pogués
entrar i es pogués moure pel carrer com si fos de veritat.
Finalment la mateixa setmana del carnaval vam confirmar que no havíem tingut sort i no
podríem disposar de camió, així que divendres a la tarda vam iniciar a contrarrellotge la
construcció del “Tronco Mobil”.
Divendres a les 17h de la tarda començàvem a preparar el disseny i el material, aprofitant una estructura creada fa
dos any per a una diligencia del Far West havíem de construir-hi a sobre la forma que volíem, fent servir cartró i
porexpan. A les 20h marxàvem a la UME a preparar disfresses i acabar de parlar coses per l'endemà, fins aquell
moment havíem preparat l'estructura i elaborat les dues rodes. Faltava molta feina.
Dissabte ens vam aixecar d'hora i des de primera hora vam dedicar-nos completament a la creació de la nostra
carrossa especial. Faltava acabar de muntar l'estructura, posar la roba que fa de toldo, afegir les rodes, pintar-ho
tot i fer els detalls i retocs que li donen la gràcia dels Pica Pedres.
Tot hi ser 5 monitors/es treballant tot el matí, a les 16h de la tarda encara no estava llesta del tot, així que dos de
nosaltres ens vam quedar a acabar-la mentre la resta anaven a buscar els nens. Per sort i gràcies a una empenta
final i molta inspiració per fer els detalls en 20 minuts a les 17h de la tarda el “Tronco Mobil” estava a la Rambla, a
la sortida de la Rua de Carnaval amb tota la colla de Pica Pedres disfressats.
Com és habitual, l'esforç que vam fer en menys de 24 hores i el cansament que vam acumular va desaparèixer per
sempre, en veure l'alegria i illusió que els hi va fer a tots els nens i nenes veure arribar el “Tronco Mobil” que
podrien portar durant la Rua.
Marc Zurriaga

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 estàs interessat en altres cursos, fes-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.

Iniciació a l’EXCURSIONISME

formació continuada el tercer diumenge de cada mes

Docència a càrrec de membres d’UME. El temari està dividit en 4 blocs que es faran en quatre sortides. Lloc: muntanyes de Gavà. Preu: 5 € sortida, corresponent a l’assegurança.

Curs d’ESCALADA, nivell I

del 6 al 15 de maig

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc: Collbató. Preu del curs: 125 €. Més informació a UME, als webs www.umegava.org o www.aeebll.org

Curs de CRESTES, nivell I

del 24 de maig al 7 de juny

Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc: Sant Boi. Preu del curs: 165 €. Més informació a UME, als webs www.umegava.org o ww.aeebll.org
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Infantil i Juvenil

ENTITAT

Sortida de cap de setmana.

Dissabte 2

Excursionisme

MITJA MUNTANYA

Puigsacalm. (Garrotxa). Distància 12 Km. Dificultat mitjana.

Diumenge 3

Entitat

21 RG - EL REPTE

Excursió collectiva: Mines de ferro, itinerari 10. Reserves a 21rgava@gmail.com.

Dissabte 9

Excursionisme

MITJA MUNTANYA

Turó de Morou. (Sta Fe Montseny). Distància 14 Km. Dificultat mitjana.

Diumenge 10

Entitat

GUIES DEL CASTELL

Visita guiada al castell d'Eramprunyà i el seu entorn. 10 del matí a l'ermita de Bruguers.

Dissabte 16

Excursionisme

MITJA MUNTANYA

GR 4 - Montserrat - Puigcerdà. Itinerari Borredà - Falgars. Distància 19 km. Fàcil.

Dissabte 16

Excursionisme

EXCURSIÓ FAMILIAR

Excursió al Corredor (Vallès Oriental). Circular fins el Santuari del Corredor.

SEAM

ASCENSIÓ AL POSETS

Pujarem a aquesta muntanya de 3.371 metres

Cap de setmana
2i3

Cap de setmana
16 i 17

INICIACIÓ EXCURSIO-

ABRIL

Diumenge 17

Formació

Dissabte 30

Infantil i Juvenil

ENTITAT

Activitat infantil al local de la UME i trobada juvenil

Dissabte 30

SEAM

ESCALADA CLÀSSICA

Anirem a Montserrat a practicar l'escalada clàssica.

Dissabte 30

Excursionisme

MITJA MUNTANYA

Volcans a la Garrotxa. Distància 15 Km. Dificultat fàcil.

Dissabte 30

Espeleologia

DATES

SECCIÓ

NISME

Iniciació a l’excursionisme. Excursió matinal per la zona de Gavà i Massís del Garraf.

JORNADES D'ESPELEO- IV Jornades d’estudis Espeleològics del Garraf. De 10 a 14 hores presentació dels treballs.
LOGIA

Lloc: a la seu de UME

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

MAIG

JORNADES D'ESPELEO- IV Jornades d’estudis Espeleològics del Garraf. Visita a l avenc Emili Sabaté o passejada per

Diumenge 1

Espeleologia

Dissabte 7

Excursionisme

Dissabte 7

Bicicleta

VIA VERDA

Diumenge 8

SEAM

ESCALADA ESPORTIVA El diumenge anirem a fer escalada esportiva.

Diumenge 8

Entitat

GUIES DEL CASTELL

Infantil i Juvenil

CAMPAMENT AZIMUT

Divendres 13

Formació

MONOGRÀFIC

Dissabte 14

Excursionisme

EXCURSIÓ FAMILIAR

Excursió a la Montseny (Osona). Petita travessa de Coll Formic a Viladrau per Sant Segimon.

Diumenge 15

Entitat

21 RG - EL REPTE

Excursió collectiva: Camins de la Murtra, itinerari 5. Reserves a 21rgava@gmail.com

Diumenge 15

Natura

RECERCA

Recerca de Punts d'Aigua. Zona de Jafre i Plana Novella. Inscrpcions fins el 14 de maig

Cap de setmana
7i8

Diumenge 15

Divendres 20

Formació

Entitat

LOGIA
A MONTSERRAT x

Campgràs per veure l erosió del karts.
A peu a Montserrat per Muntanya. Travessa diurna i nomès apta a persones acostumades a

MUNTANYA

caminar. La tornada la farem amb autocar.
Via Verda de Girona. Etapa: Girona - Sant Feliu de Guixols. Dificultat: baixa. Inscripcions fins
el 4 de maig.

Visita guiada al castell d'Eramprunyà i el seu entorn. 10 del matí a l'ermita de Bruguers.
17è Campament Azimut i 42è Campament General Infantil de Catalunya. Trobada amb gent
d'altres entitats i amics d'anys anteriors. Lloc: Refugi d'Erols (Berguedà).
Creació de mapes lliures amb OpenStreetMap. A càrrec de Toni Guash a la seu de UME a
2/4 de 9 del vespre.

INICIACIÓ EXCURSIONISME
ELECCIONS JUNTA
DIRECTIVA

Iniciació a l’excursionisme. Excursió matinal per la zona de Gavà i Massís del Garraf.
Eleccions de junta directiva, de 19 a 21 h, a la seu social (Rambla Lluch, 4, 1r). Per votar s'ha
de tenir més de 18 anys i una antiguitat mínima d'un any. El dia de les eleccions cal dur el
DNI i el carnet 2011 d'UME

Dissabte 21

Infantil i Juvenil

ENTITAT

Activitat infantil al local de la UME i trobada juvenil.

Dissabte 21

Excursionisme

MITJA MUNTANYA

Sortida a Solsona, per determinar

SEAM

ASCENSIÓ A L'ANETO

Entitat

MULTIACTIVITAT

Cap de setmana
21 i 22
Cap de setmana
28 i 29

Pujarem el pic de l'Aneto, que fa 3.404 metres i és el cim més alt dels Pirineus. Hi pujarem
per la via Estasen
Cap a l'Alt Berguedà, allotjament a Saldes, al peu del Pedraforca. Podrem practicar qualsevol
disciplina de muntanya. Sortida de germanor on el caliu entre les seccions s'estreny. T’ho
passaràs molt bé.

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

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

