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Ja tenim nova Junta a la UME després de la reestructurada candidatura del Néstor i el seu equip.
No ha calgut fer votacions perquè només hi havia
una candidatura.
Aquesta serà la Junta dels 50 anys de la UME, que
necessitarà l’ajuda de totes les mans possibles per
a fer que els propers 4 anys siguin plens d’activitats exitoses.

Barrancs
Bicicleta de Muntanya
Càmping
Escalada i Alta
Muntanya
Espeleologia
Infantil
Infantil ii juvenil
Juvenil
Competició
UME
Arxiu Històric
i
Fotografia
Natura
Excursionisme
Càmping

S

E

R

V

E

I

S

:

SERVEIS:

2 0 1 1

A les pàgines interiors trobareu les novetats que
presenta aquesta nova Junta i algunes reestructuracions de les seccions.
Des d’El Grup volem felicitar tots els membres de
la nova Junta i desitjar que siguin 4 anys plens d’objectius complerts i nous projectes per a desenvolupar.
Joan Zurriaga

Pàg 2.

Azimut

SECCIONS:

Arxiu i documentació

J U N Y / J U L I O L

Nova Junta d’UME

lunya

d’Espeleologia

X V I

Un nou any s’ha celebrat el campament Azimut,
un altre èxit d’assistència i una mostra que la
Secció Infantil i Juvenil traspassa fronteres. És la
protagonista de l’organització d’aquesta trobada
nacional i durant els últims 3 anys ha portat la
veu cantant en l’organització de dos campaments.
Cada vegada hi ha més implicació dels grups i es
fa més pinya entre monitors i nens de diferents
agrupacions excursionistes. Tant és així que ja
s’organitza una trobada de monitors per a contrastar experiències i maneres de fer. Felicitats!!!
Joan Zurriaga
Pàg 7.

En aquest número del Butlletí recollim la crònica del projecte GR 92 nonstop. El Juan Carlos
Escuté i dos amics més han estat els protagonistes d’aquesta travessa per tota la costa catalana
en 6 dies. Una caminada que a més donava a
conèixer l’associació Obrir-se al Món, dedicada
als nens amb autisme.
Joan Zurriaga
Pàg 5 i 10.

GR 92
nonstop
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Formació continuada i Escalada II
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Editorial

ELS NOUS SOCIS,
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Presentació de la Junta
Unes eleccions sense eleccions. El fet de no ficar la papereta dins la urna, no ha permès cap debat ni
contrastar projectes i persones que en formen part. És per això aprofito aquesta espai d’”ELGRUP” per
presentar-vos a tot l’equip de persones que formaran part de la Junta de UME, en el proper butlletí us
presentaré el projecte i les línies de treball dels propers 4 anys.
President: Nèstor Gómez
Vice-President primer: Miquel Comas
Tresorer: Josep Valenti
Vice-Presidenta segona: Mercè Mitjans
Secretària: Montse Campmany
S. Escalada i Alta Muntanya: Robert Vicencio
EspeleoGrup i Barrancs: Raúl Cano
Excursionisme: Santi Buils
Competició UME: Baldiri Hernández
Infantil i Juvenil: Marta Comas
Cultura i Natura: Josep Ma Comas
Àrea de Serveis: Montserrat Arqué.
Víctor Espinós seguirà com a vincle de UME amb la FEEC i la Vegueria. De SEAM penjarien Boulder
a càrrec de Mari Jiménez i Rubén Marín, Rocòdrom: Miguel Angel Sánchez i Material SEAM: Rodrigo García. Una secció nova és Àrea de Serveis, que aglutina un conjunt de serveis com: biblioteca a
càrrec de Rosa Agustí, Arxiu i documentació: Montse Arqué i Pepi Esteve. Butlletí: Mercè Mitjans.
Material entitat: Josep Valentí. Càmping: Alberto Jiménez. Dins la secció de Cultura i Natura trobaríem els Guies del Castell a càrrec de l’Eveli Villuendas.
Veritablement UME és com un formiguer, amb un munt de persones, que voluntàriament, deixen el
seu temps i dedicació per fer que l’entitat sigui dinàmica, millori i tingui futur. Ho corroboren els centenars d’activitats anuals que generem i la confiança i fidelitat que tots vosaltres ens doneu. Malgrat la
crisi que vivim, gaudim bona salut econòmica i d’una gran quantitat de socis, uns 700. Tot i aquest bon
moment, et necessitem. Necessitem la teva implicació per poder tirar en endavant les activitats, les
seccions i l’entitat, i al mateix temps per millorar també en cal els teus projectes, iniciatives i inquietuds. Si tots estirem fort UME avançarà.
Néstor

Nèstor Gómez, President per 4 anys més
No ha calgut dipositar el vot a l’urna. El passat 6 de maig la Junta Electoral va proclamar directament com a nova
Junta Directiva la única candidatura que s’ha presentat, liderada per l’actual president Nèstor Gómez, tal com
s’estableix als Estatuts de l’entitat.
Agraïm la feina dels socis Josep Franco, Laia Lera i David Solans, membres de la Junta Electoral, que han vetllat
per la transparència i el bon funcionament del procés electoral i han comprovat que la llista presentada complia
tots els requisits.
Un cop proclamada la nova Junta s’ha fet la comunicació pertinent al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Redacció

Estades per a joves

Vies d’escalada a Montserrat

Refugi de Molières desmuntat

La FEEC promociona un any més
l’activitat de muntanya entre els
joves per a l’estiu. Hi ha dues
modalitats en funció de l’edat. Si
tens entre 14 i 18 anys, les Estades d’Iniciació a l’Escalada i Alta
Muntanya, i si tens entre 18 i 27
anys les Estades d’Estiu per a
Joves Alpinistes de la FEEC. Tan
aviat tinguem més informació us
la penjarem al web de l’entitat.
Redacció

Un acord entre la FEEC i el Patronat de la Muntanya de Montserrat ha permès equipar la zona
de Gorros, a la Miranda de Sant
Joan, amb un seguit de vies noves
per fer cursets d’iniciació a l’escalada. La graduació de les vies
ronda la majoria el IVº, tot i que
en trobarem alguna de 6c/Ae.
S’ha mirat de respectar les línies i
els ancoratges de les antigues
vies.
Redacció

El proper 14 de juliol es procedirà al desmuntatge del refugi de
Molières “Mulleres” (Val d’Aran),
gestionat per la FEEC, a causa del
seu precari estat. Per tant, fins
que no se’n munti un de nou,
durant la primera quinzena d’agost, 200 metres més amunt de
l’emplaçament actual (2.360 m), la
vall de Mulleres no disposarà de
cap aixopluc d’emergència.
Redacció
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Subvencions 2011
Ja s’han publicat el que rebrà l’UME en concepte de subvenció de l’Ajuntament de Gavà. La quantitat total que
rebrem és de 7.334 €, que suposa uns 500 € menys que el 2010. Qui ha patit més la davallada de la subvenció és la
que depèn del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris, on Campaments baixa 350 € respecte a l’exercici anterior. En canvi, les subvencions que depenen del Patronat d’Esports es mantenen o pugen lleugerament. Cal dir que
hi entra un nou ajut que pertany a la Caminada Nocturna.
- Aplec de Sant Miquel

1.000 €

- SEAM

250 €

- Campaments d’Estiu

2.400 €

- Competició UME

884 €

- Secció Infantil i Juvenil

300 €

- Formació Externa

300 €

- Casal d’Estiu

100 €

- XVI Marxa del Garraf

1.000 €

- Carnestoltes

450 €

- Formació Interna

200 €

- Secció Excursionisme

200 €

- XI Caminada Nocturna

250 €

Les activitats subvencionades són:
Donem gràcies al consistori per donar-nos le subvencions en moments complicats com els que vivim. Per aquest
motiu valorem molt ser una entitat que no viu de les subvencions, ja que només representa un 6% del pressupost
anual de l’entitat, i ens permet fer un munt d’activitats a preus reduïts i disposar d’una seu social.
Redacció

Celebrada l’Assemblea Ordinària de la FEEC
El passat dissabte 30 d’abril es va celebrar al Centre Cívic Vapor Gran de Terrassa l’Assemblea Nacional Ordinària de
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), sota l’organització del Centre
Excursionista de Terrassa (CET). L’acte, al qual van assistir 31 entitats, va estar presidit
per Jordi Merino, president de la FEEC, acompanyat per Francesc Muntada, president del
CET i de Pere Navarro, alcalde de la ciutat vallesana.
Les propostes que s’hi van tractar per part de les entitats van ser el Reglament de Copa
Catalana de Caminades de Resistència, que es va aprovar amb la premissa que la seva
aplicació serà només per aquest any. De cara al 2012 s’hi preveu la introducció de canvis.
Durant l’assemblea també es va acordar la possibilitat de collaborar amb l’Associació Conèixer Catalunya (ACCAT);
la FEEC informarà oportunament a les entitats excursionistes sobre aquesta possibilitat.
D’altra banda, també es va comentar la possibilitat d’una remodelació de la seu social de la FEEC (no un canvi d’ubicació) per a la qual cosa es procedirà a la seva valoració i planificació si escau.
+informació: www.feec.cat
Redacció

XI Caminada Nocturna

Campaments 2011

Casal d’Estiu

El dissabte 9 de juliol tindrà lloc la
XI Caminada Nocturna
“Memorial Emilio Trallero”. Un
recorregut d’uns 12 quilòmetres
que ens durà fins al Castell d’Emprunyà, on farem el clàssic sopar de motxilla. Les inscripcions
seran limitades i es podran realitzar a partir del 17 de juny a la
nostra entitat.
Redacció

Les inscripcions de Campament
es van exhaurint. Les places d’AiT
es van acabar el primer dia i malgrat que vam ampliar-les de 6
places més, ja no en queden lliures. De les places d’Itinerant i
Base cada cop en queden menys.
Recordeu que a partir de l’1 de
juny començaran les inscripcions
per a tothom; corre, no et quedis
fora.
Redacció

Són obertes les inscripcions per
al Casal Infantil i Juvenil de Muntanya. Amb la bona experiència de
l’any passat esperem que la quantitat de nens augmenti significativament. El Casal funciona per
setmanes fins al 22 de juliol. La
darrera setmana ens la reservem
per fer les darreres feines de
campaments.
Redacció
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El búlder, més búlder que mai
Ja fa molts anys que, gràcies a un visionari grup d'escaladors, l’UME disposa d'una sala d'escalada. Des de llavors, molts hem conegut la nostra passió, la nostra forma de vida. Hem entrat a formar part d’un sentiment: el món vertical com a sinònim de lluita i
superació constant, on l'únic rival a batre és un mateix.
En aquestes últimes temporades, s’han realitzat canvis significatius a les installacions per permetre evolucionar i continuar millorant a poc a poc: s’han comprat i renovat més de 100 preses que permeten augmentar la varietat i qualitat de l’entrenament; s’han
adquirit nous matalassos que tanta falta feien per acabar d'assegurar les zones de caiguda i evitar danys; també destaca la renovació del campus board amb nous llistons de fusta menys lesius i més adherents; i, finalment, s’ha elaborat i aprovat una normativa,
un horari i un registre d'entrada i sortida que permet dur un control d’ús.
Gràcies a l'últim punt, i amb l’elaboració de diferents estadístiques, podem afirmar orgullosos que ja som més de 30 persones les
que hi anem cada setmana a tibar com bous de les regletes de l’UME, a superar-nos i suar de valent per trencar els nostres límits
personals.
No obstant això, vull recordar que, en aquests últims 15 anys, l’escalada esportiva ha evolucionat a pas de gegant i ha demostrat
que la capacitat humana en el món vertical no té límits. Una revolució que ha estat possible gràcies, d’una banda, a les millores de
materials d'escalada (peus de gat ultraadherents, cordes dinàmiques, equipaments de vies a prova de bombes...). I, d’altra banda, al
gran augment de nombre de sales d'escalada de qualitat i entrenadors especialitzats.
Aquests avenços han obert l’escalada a gent de tots els nivells i possibiliten que els esportistes professionals continuïn trencant les
barreres del que és possible. Aquest escaladors representen un model per a tots aquells a qui ens agrada aquest esport, ens transmeten la seva la passió, els seus coneixements i els seus valors. Són una font inesgotable de motivació per continuar avançant cada
dia més.
Per això voldria recordar que, malgrat aquestes millores que ha experimentat el búlder de l’UME, la sala continua sent, en essència, la mateixa que fa 10 anys. Allà es comença, s’aprèn, però arribats a un nivell determinat, no hi ha més remei que abandonar
l’UME i marxar a altres sales per continuar progressant. El nostre búlder no té la capacitat suficient per donar cabuda a nivells
d’entrenament superior. D'aquesta manera, perdem gent amb un nivell elevat, una importantíssima font de coneixement i talent
per al grup.
L’UME, com a entitat de muntanya, necessita invertir en aquest tipus d'installacions per tal d'aconseguir una sala d'escalada de
qualitat per a tota la comunitat d'escaladores i escaladors de la comarca, i així com per potenciar aquest esport de muntanya tant
a nivell d'iniciació com a nivell avançat.
Com que un dia ens van dir que era impossible, ho vam intentar...
Salut i Grau!

Ruben

Campions de Raquetes de Neu
UME és Campiona del Circuit de Raquetes de Neu 2011. Si bé durant els darrers anys
ja havíem aconseguit campions a títol individual, aquesta vegada ho hem fet en categoria entitat. UME ha obtingut un total de 53 punts, mentre el segon classificat CE del
Penedès n’ha aconseguit 44 i en tercer lloc el CE Lleida amb 37. Aquest triomf de
UME és gràcies a les 17 persones que han participat en una o en varies proves. Fem
un esment molt especial als Campions del Cirtuit de Raquetes de Neu de UME en
categoria individual, són Antonio Almellones, Merche Cruz i en Juen Pérez, per realitzar la totalitat de les proves, mentre al segon graó trobem Paulina Parra. A tots ells
MOLTES FELICITATS i us empenyem a que hi torneu a repetir a la propera temporada.
Redacció
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UN GRAN SOMNI FET REALITAT
El passat dia 15 d’abril, un soci d’UME, Juan Carlos
Escuté, amb dos companys, Manolo Real i Paco
Robles (amics de les marxes de resistència) i una
caravana de suport, que ells han anomenat “la nave
nodriza”, pilotada per Blas García i Toni García,
van emprendre un gran repte, un gran somni: realitzar el tram català del GR92, començant a Portbou, frontera amb França i acabant a Ulldecona,
frontera amb la Comunitat Valenciana. La cosa
increïble d’aquest repte no és la distància (600 km),
sinó el temps per realitzar-lo (6 dies) i que a més
de ser un repte personal és una causa solidària amb
els milers de nens autistes i amb transtorns generalitzats del desenvolupament que hi ha al món i en
especial per donar a conèixer l’organització Obrirse al Món.

S’ha aconseguit en set etapes.
Dies

Distància (km)

Temps (h)

Desnivell + (m)

Desnivell - (m)

15 abril (Portbou)

44,23

7 h 55 min

1.362

1.534

16 abril

103,63

19 h 50 min

1.645

1.640

17 abril

81,00

17 h 30 min

1.850

1.850

18 abril

86,80

19 h 20 min

2.150

2.150

19 abril

89,00

20 h 7 min

3.282

3.282

20 abril

82,17

18 h 38 min

1.553

1.636

21 abril

73,73

17 h 50 min

1.491

1.453

22 abril (Ulldecona)

37,10

8 h 40 min

744

624

Total 7 dies

596,67 km

129 h 54 min

14.077 m

14.171 m

Durant tot el temps que ha durat el seu
gran repte, el que més han valorat ha estat
el suport que han tingut de tothom que s’hi
incorporava a córrer uns quilòmetres amb
ells, o que només feien crits d’ànim al seu
pas, o que els donaven un got de suc, una
mica d’aigua, uns mitjons de recanvi, uns
grills de taronja...
Aqusta foto és perquè veieu tan sols una
part del gran suport i afecte que els hem
donat entre tots i en aquest cas els socis
d’UME al seu pas pel Garraf, per la Creu de
la Morella.

Us invito a tots a visitar el seu bloc, http://www.gr92nonstop.blogspot.com, val la pena.
Moltes felicitats a tots cinc per fer realitat el vostre gran somni, el vostre gran repte.
Ànim i fins a la pròxima (a desgastar sabatilles).
Mari Jiménez
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Ascensió al Posets
Dissabte 16 d’abril, ens dirigim dos grups cap a Benasque, Osca, l’un per
fer l’ascensió normal del Posets (3.375 m) per la canal fonda i l’altre per la
cara nord del Posets, pel Corredor Jean Arlaud. L’objectiu és trobar-nos
al cim i celebrar-ho plegats. Després de gairebé 4 hores de camí hem
arribat al pàrquing del refugi Ángel Orus; ara encara ens queda 1 hora i
mitja de caminada fins al refugi. Refugi a la vista: això és més que un refugi,
és un hotel de 5 estrelles increïble. Les vistes, espectaculars. Sopem i a
dormir, que demà serà un dia dur. Són les 05:00 am, sona el despertador i
tots amunt, a vestir-se i esmorzar. Ha arribat l’hora de posar-nos en
marxa; són les 05:45 am i l’equip complet està amb unes ganes enormes
de poder aconseguir el nostre objectiu, el cim del Posets, i trobar-nos
amb els nostres companys dalt del cim. Als 20 minuts d’haver sortit del
refugi ens trobem nieve, que està en molt bon estat i ens obliga a posarnos els grampons, cosa que ens facilita l’ascens al nostre objectiu. Després
de 3 hores de dura caminada, hem arribat als 3.000 m. d’altura, amb un
dia espectacular, i encara ens queden 375 m de desnivell, així que és un
bon moment per reposar forces sota la gran dent de Llardana, i per descomptat, les fotos de rigor i admirar la bellesa del paisatge. Ens posem en
marxa els últims 375 m i a mida que avancem ens trobem amb l’aresta
que ens portarà fins al cim del Posets i ens permet veure el gran i imponent massís del nostre pròxim repte: l’Aneto i els seus voltants. Ja ens
queda molt poquet; són les 10:25 i som ja al cim. L’altímetre indica 3.375
m. Ho hem aconseguit, hora de menjar una mica per emprendre el descens. Se’ns ennuvola el dia i ni rastre dels nostres companys de la cara
nord. (Participants ascensió: Robert, Oscar, Lola, Rubén, Maite i Javi)
Dissabte 16 d’abril, ens posem el despertador a les 7 del matí, no sona,
ens despertem a les 8; com que ja ho teníem tot preparat, només ultimem detall i marxem. Després de quasi 4 hores
de cotxe, arribem al pàrquing del refugi de Biadós, a 1.740 metres. Ens calcem, estirem una mica i ens colloquem la
motxilla: Merda! Com pesa, havia oblidat el pes d’una motxilla d’hivern carregada amb material dur. Tot i així comencem la nostra ascensió. El nostre objectiu per avui és dormir a una cota de 3.000 metres, però no ha pogut ser. Hem
perdut molt temps a la zona de bosc, perquè a banda de ser molt perdedora, ens enfonsàvem en la neu fins a l’engonal,
i quan érem a una cota de 2.600 metres ens ha començat a nevar i el cel s’ha començat a tancar; decisió: acampar aquí.
Muntem la tenda, ens fem un plat de sopa amb
fideus i mengem una mica d’embotit. Són les
20,30 h i anem a dormir; el cel no sembla
enfosquir-se en tota la nit, tenim una lluna
plena impressionant.
“Mari, quina hora és?” “Són les 4,00.” “Mari,
quina hora és?” “Són les 6,30.” “Merda!” No
hem sentit el despertador; l’havíem posat a les
5,00. Ens posem drets, ho acabem de preparar
tot i comencem l’aproximació al nostre objectiu: el Corredor Jean Arlaud, de 250 m (AD
50º amb dos ressalts de gel de 60º). Anem una
mica tard però tenim tot el dia. La neu a
aquesta hora està dura, ascendim a bon ritme
i ja estem al peu del corredor; just darrere
nostre vénen quatre persones. Sense encordar-nos comencem el corredor, que té 4550º, peró està bé i amb molt ambient. Arribem a una part més estreta amb gel i decidim
encordar-nos. Al moment ens passen dues
persones que fan l’efecte de ser una manada
d’elefants, ja que els blocs de gel cauen pertot. Seguim la nostra ascensió i arribem al 1r ressalt de gel; està format,
però hi falta una mica de gel; obrim el llarg sense problemes i ens tornem a trobar amb l’altra cordada, que estan esperant les altres dues persones que van per darrere per pujar-les com a segons de cordada. Nosaltres continuem i arribem al nostre 2n ressalt de gel; aquest és més llarg i inclinat; l’obrim sense problemes i seguim fins a la sortida del corredor. Ha estat una ascensió rara i lenta, pels encreuaments de corda amb l’altra cordada. Encara ens queden 100
metres per arribar al cim del Posets i per l’hora que és dudem que puguem trobar-nos amb els nostres companys.
Arribem, 3.375 m en el nostre altímetre, i no hi ha ningú, però ningú, el cim per a nosaltres sols. Llàstima de les vistes:
el cel està totalment tancat. Comencem a descendir l’aresta Nord per arribar a la bretxa Carrivé i des d’allà baixar fins
on havíem acampat per menjar alguna cosa. Desmuntar la tenda i tornar al cotxe, perquè encara ens queden 4 hores
de viatge. (Cordada formada per Mari i Marcos)
Robert&Mari
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Azimut
L'Azimut 2011! Aquest meravellós
Campament en l’organització del qual
l'UME ja fa tres anys que participa, ha
tornat a arribar als nens de la Secció
Infantil i Juvenil! Es va donar el passat
cap de setmana del 7 i 8 de maig i
crec que no us podeu imaginar com
de bé ens ho vam passar. Per a mi, va
ser molt especial, perquè va ser el
meu primer Azimut com a monitora!
L'he viscut durant molts anys com una
nena més, i sempre ha estat una excursió que esperava en candeletes
durant tot el curs.
Per què? Doncs perquè passes un cap
de setmana ple d'aventures, activitats
sorprenents i moments inoblidables, i
el més important, coneixes moltíssims
nens d'altres entitats, que com tu, hi han anat a divertir-se i fer amistats.
Enguany l'he vist diferent, des d'un altre punt de vista, i només puc dir que m'ha encisat encara més.
El dia 7 de bon matí ja estava desperta, amb tot preparat i emocinadíssima, com si fos el primer cop. Els monis
ens vam dividir: els uns van anar a l'autocar amb els nens i els altres vam agafar el cotxe per arribar abans al
refugi d'Erols i poder preparar les activitats per aquelles entitats que hi anessin arribant a poc a poc. Cap allà al
migdia ja hi érem tots... i tots érem molts! A més a més, teníem una convidada especial, la pluja! Ella també volia
gaudir del Campament Azimut i durant tot el cap de setmana ens va anar visitant a estones per no perdre-se’n
cap detall.
Després de dinar i per grups d'edat, vam començar els jocs de tarda, com sempre divertits i dinàmics, tal com jo
els recordava, però el que sempre esperava jo quan era nena, era el joc de nit! No sé si pel fet de ser fosc o per
quina raó, però sempre m'entusiasmava. Per als petits, aquest any el joc va ser el dels “macarrons”, “els bandolers” o “polis i cacos”... Un joc que gairebé qualsevol nen de la Secció Infantil i Juvenil deu conèixer... És un dels
meus preferits i fins i tot fent de moni em va encantar. Quan ja va començar a ser una mica tard, el Marc va explicar un conte que ens va treure tots els dubtes sobre el perquè sempre que hi ha Azimut plou i tot seguit vam
anar a dormir, no sense abans fer una reunió els monitors junts, per tenir
l'oportunitat de coneixe’ns tots i de parlar sobre qui faria la sorprenent
performance per despretar els nens de bon matí... I és que ells havien anat a
dormir pensant que l'endemà serien despertats amb calma i es van trobar
amb una invasió d'extraterrestres que els volien infectar i havien de canviarse i baixar a esmorzar molt ràpid per evitar-ho. Tot un espectacle, vaja! Dirigit, evidentment, pel nostre monitor Jordi.
Passat el pànic inicial de ser pintat/infectat per un extraterrestre verd i un
cop tots esmorzats, l'Azimut iniciava una activitat que mai pot faltar en un
cap de setmana d'entitats de muntanya: l'excursió. Tot i que semblava que la
pluja ens deixava fer bastant, tots, nens i monitors, vam agafar les capelines
juntament amb un bon entrepà, un suc i una poma que ens van preparar al
refugi.
L'excursió també va estar dividida per grups d'edat; els més grans van fer una
ruta més llarga i adequada a ells mentre els petits en feien una de més curteta, però no per això menys cansada. Allà, alguns nens van descobrir el poder
de la supervelocitat, que els donava una força extra per aquells moments en què no pots caminar més. Cap a la
meitat del trajecte vam parar a menjar-nos els entrepans (en alguns casos més gran que segons quin nen o nena
dels més menuts) per agafar energies de nou i poder acabar aquella ruta.
I miraculosament, tot i el cansament que portaven a sobre, la gran majoria de petits, quan van veure el refugi una
altra vegada van començar a córrer! I tot i que ara no ho entenc... recordo que jo també ho feia!
En aquells moments, la pluja semblava que ens havia abandonat per la resta del dia, perquè feia un sol impressionant... perfecte per dinar tots junts a l'aire lliure: macarrons de primer, mandonguilles amb patates de segon i
gelat per postres!
I ara sí, ja tocava començar a acomiadar-se dels nous amics, intercanviar correus electrònics, facebooks i telèfons per poder contactar i per poder tenir la illusió de tornar-hi l'any que ve amb la seguretat de trobar-hi els
amics d'enguany.
Els de l'UME vam baixar fins on hi havia el nostre autocar, compartit amb els de Vallirana, igual que a l'anada;
vam pujar-hi tots i vam iniciar el trajecte de tornada... del qual no us puc dir res perquè dormia. Va ser un cap de
setmana esgotador! Però per damunt de tot, va ser emocionant, nou, increïble, fabulós, divertit, sorprenent,
mogut, magnífic i immillorable! I vaig sortir-ne amb l’única idea de que l'any que ve REPETIRÉ!
Laura Zurriaga Mitjans
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IV Jornades d’Espeleologia al Garraf
El passat dissabte i diumenge, 30 d'abril i 1 de maig, varem celebrar les IV Jornades d'Espeleologia al Garraf.
El primer és agrair als ponents l'esforç i entusiasme que han fet possible aquesta nova edició. Els treballs
presentats han resultat unes magistrals conferències: Ferran Cardona, amb la seva crònica de l'exploració de la
Falconera, i Oriol Vicente i Carlos Tornero amb la seva il.lustració de la campanya arqueològica que estan desenvolupant a la cova de Sant Llorenç.
L'assistència durant el dissabte va ser reduïda, unes 15 persones; problema que solucionarem en les pròximes Jornades portant hostesses seleccionades per Berlusconi (que té bon gust). Al contrari del que sol ser habitual, el bateig
a l’Emili va ser molt concorregut amb un total de 11 iniciats.
PRESENTACIÓ DE PONÈNCIES:
EL REPTE DE LA FALCONERA.
Ferran Cardona. Geòleg i espeleòleg de l’ECG (Espeleoclub de Gràcia, Barcelona).
En Ferran ens va relatar les cròniques de les diferents actuacions pel
descobriment i aprofitament de la principal surgència del Garraf, la Falconera,
treball que va recollir al llibre “Avenc de l'Esquerrà 100 Anys d'història ( 1908 2008 )”, Ed. Centre de Documentació i Activitats Espeleològiques. Federació Catalana d'Espeleologia. Barcelona.
Al final ens va detallar la campanya realitzada als finals dels 80 per l'ECG, com a millor referència adjuntem la crònica del Grans Cavitats de Catalunya II:
“El 1988 espeleòlegs de l'E.C.G. decideixen emprendre de nou les exploracions subaquàtiques a la Falconera.
(...)
El 14-1-89, J.L. Camus efectua una immersió. Sorprenentment, i en contra del que fins ara es considerava d’acord
amb la topografia de Petit-Recuero, la galeria es tanca totalment als 200 m; en aquest punt, un enorme pou el diàmetre del qual es estimat en 20 m, suposa la continuació vertical de la cavitat. L'escafandrer davalla fins a -50'4 m i
dona mitja volta ja que no anava preparat per a grans fondàries, que exigeixen una especial barreja de gasos.
Aquestes circumstàncies sorprenen molt al món espeleològic i l'E.C.G. realitza un esforç humà i econòmic a fi de
poder prosseguir l'exploració. X. Garza, amb la col•laboració d'altres escafandrers de l'E.C.G., farà tot el possible
per deixar la cavitat preparada el millor possible a fi que J.L. Camus pugui efectuar una immersió de punta amb una
barreja especial de gasos i amb uns mitjans que només disposen actualment els francesos.
(...)
El 26-2-89, X. Garza torna a realitzar una immersió, que duraria 180 minuts, clavant claus a fi de deixar definitiva la
instal•lació de fil guia.-Aquesta immersió li costaria un accident de descompressió. Els seus companys el traslladaren
urgentment a Barcelona per tal de ficar-lo dintre d'una càmera hiperbàrica.
Per fi arriba el dia de la immersió, el 4-3-89. J.L. Camus, amb un espectacular equip amb barreja de gasos, amb heli, i amb oxigen per realitzar la descompressió, efectua la immersió. Segueix la galeria trobada per X. Garza,
que , després de la rampa es fa rigorosament plana. Recorre uns 80 m mes a
una fondària de 81 m i torna. La galeria continua, sembla ser, amb espectaculars dimensions, per bé que donada l'escassa visibilitat nomes anava seguint una paret o el terra, aquest darrer format d'un profund sediment fangós.”
Ja han passat 22 anys des de llavors i encara romanen les dues
principals incògnites:
- La galeria Petit-Recuero, és la mateixa que es va trobar en les exploracions
de l'ECG?
- La Falconera continua, la galeria principal al final de l'exploració presentava importants dimensions, quan un nou
equip podrà revelar els secrets que amaga?
APORTACIÓ A LA DEFINICIÓ DE LES OCUPACIONS NEOLÍTICAS
DEL NORD-EST PENINSULAR: LA COVA DE SANT LLORENÇ (SITGES, BARCELONA).
Carlos Tornero i Oriol Vicente, arqueòlegs del Departament de Prehistòria de la UAB .
En una primera intervenció, Oriol Vicente ens va explicar en què consisteix les tasques d'un arqueòleg i
ens va emmarcar els estudis de la cova de Sant Llorenç dins del neolític. Els estudis s'estan desenvolupant dins Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient i el Mediterrani, amb projectes a Síria, Turquia, Nord d'Àfrica i
Catalunya.
Posteriorment Carles Torner va explicar el desenvolupament de la campanya, detallant les diferents fases
d'estudi, posant l'accent en els antecedents arqueològics.
Ens va presentar l'estratigrafia trobada i la seva correlació amb les "cultures" o estadis, mostrant els diferents elements: útils en sílex, fragments ceràmics i indústria en os. Com a curiositat un dels elements més simbòlics
trobats és un gran contenidor amb decoració de cordó llis formant motius geomètrics que recorden una estrella
(possiblement epicardial, entre 4000 i 5000 aC, era la primera Estrella Damm ", ja es veurà)
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Trofeus CCCR

Conclusions :

- Intervenció en jaciment "històric" del Cardial Català
- Recuperació i integració de materials i documentació dispersa

- Objecte d'estudi: Implantació de les primeres comunitats camperoles en el Nord-Est Peninsular.
- Projecte d'excavació en ple curs (propera campanya juny / juliol 2011) email contacte:
Oriol.Vicente @ uab.cat, Carlos.Tornero @ uab.cat
Una altra conclusió que afegim i ens serveix per als dos treballs, és lo sorprenent
que resulta que unes muntanyes tan properes a Barcelona, tan visitades, tan controlades, presentin encara enigmes geogràfics i arqueològics tan importants com la Falconera o els possibles assentaments neolítics, encara pendents de donar-nos sorpreses. Però això és una bona
condició per als que encara ens diverteix descobrir coses.
VISITA A L’AVENC EMILI SABATÉ.
El diumenge van descobrir l'espeleologia 11 persones i esperem que algú s'hagi quedat amb
ganes de seguir.
Ens veiem l'any que ve.
Raúl Cano

Marxa a Montserrat 2011
Si la Marxa del Garraf és la gran referent de la nostra agrupació pel nombre de persones que hi participen, la de
Montserrat s’ha anat consolidant en els dos darrers anys i n’ha arribat a superar la cinquantena, entre participants i collaboradors. Val a dir que, a causa de la llargada del recorregut (60 km), abans es feia un selecció més
acurada dels participants i amb prou feines arribaven a la vintena.
El 2010 vàrem tenir una grata sorpresa i a la vegada un problema: s’havien apuntat per anar a Montserrat unes
50 persones. Els organitzadors finalment decidíem el nou repte de provar amb tanta gent. El resultat va ser tot
un èxit. I al 2011 ja ni ens ho hem plantejat, l’únic límit que s’hi posa és la
capacitat d’un autocar gran.
He fet aquesta petita síntesi de la Marxa a Montserrat per poder apreciar
l’esforç que representa per a un “guia” controlar tanta gent durant tanta
distància i tantes hores de camí: 16 hores, aproximadament. Òbviament, ha
d’estar en bona forma.
I dic això perquè a l’última marxa que vaig organitzar, quinze dies enrere,
vaig acabar lesionat d’un lligament del genoll i uns dies més tard vaig agafar
el que semblava una petita irritació de coll. Però em feia illusió anar a
Montserrat i a la Moreneta em vaig encomanar i hi vaig anar.
El dia de la Marxa va ser d’allò més variat. Vàrem sortir puntuals i vàrem
arribar a tots els punts de descans i aprovisionament a l’hora estimada i
quasi tothom (només una persona va abandonar a St. Esteve de Sesrovires)
va arribar a Montserrat sa i estalvi. Encara que amb alguna que altra butllofeta als peus. El temps va ser d’aquell que podríem dir “somiats” per a caminar: ennuvolat quasi tot el dia, una mica de plugim que quasi no et mullava, una mica de vent i de tant en tant,
xafogor. El sol, només un vist i no vist. És a dir: vàrem suar de caminar. I jo vaig patir pel meu estat físic.
Ara tan sols vull donar el meu agraïment a:
Els organitzadors d’UME per tornar a confiar en mi sabent com estava. Vaig tenir tot el seu suport. Al
collaborador per excellència, en Víctor Espinós per la seva puntualitat en els punts d’aprovisionament i els seus
reiterats oferiments per substituir-me com a guia. A tots els participants de la Marxa que en van fer costat durant el trajecte, ja que em vaig quedar totalment afònic i no podia dir ni paraula. A la Maria per estar sempre al
meu costat animant-me contínuament. Al Toni Soler, l’inseparable amic de sortides que em va fer de portaveu.
A la Merche Cruz, que quan el genoll feia més mal em va estirar muntanya amunt cap al monestir... Finalment, un
agraïment molt especial per a en Joan Zurriaga, que va clavar a la perfecció la seva tasca d’“escombra”. Amb el
seu magnífic treball vaig poder anar al meu ritme al capdavant sabent que la cua estava perfectament controlada.
M’he deixat molta gent, ja ho sé. Però és que no acabaria mai. Per a ells: el proper any.
Josep Gustà
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Cicles d’Iniciació a l’Excursionisme
El proper mes de juny acabem el primer Cicle
de Sortides d’Iniciació a l’Excursionisme. Es
tracta d’una nova proposta de la UME, 4 excursions en 4 mesos assolint així un nivell per a
començar en el món de l’excursionisme. És una
activitat dedicada a tots aquells que surten a la
muntanya perquè els hi agrada però no tenen
gaires coneixements del material a portar, seguretat... A cada sortida s’hi tracta un tema bàsic
per a que en acabar les 4 excursions es tinguin
unes nocions bàsiques.
Les tres primeres sortides han anat
força bé. Els “alumnes” han pogut veure com
afecta la meteorologia a les activitats de muntanya. Un dia el temps acompanyava a sortir (gens
de pluja i temperatura agradable), una altra
excursió va ser anullada pel mal temps i la
última que hem fet, amb unes temperatures i
un sol d’estiu.
A més han après bastantes coses
sobre material, seguretat, orientació, l’entorn,
com anar a la muntanya...
Però el món de l’excursionisme no es redueix a quatre coneixements, dos mapes i una brúixola. Dins de l’excursionisme també hi ha una manera de fer i de ser que si no el practiques no ho coneixes. I es que dins d’aquest àmbit hi ha valors molt arrelats i importants com la solidaritat, quan un company necessita qualsevol cosa
que tu li pots deixar; la perseverança per a arribar a un lloc, trobar un camí; La germanor d’un grup, doncs la
muntanya sempre és millor en companyia que sol; la prudència. I en podria dir moltes altres com el respecte
per l’entorn o “l’excursió no acaba fins que no està altre cop tothom a casa seva”.
És també aquests valors
lligats a l’excursionisme el que
hem d’intentar transmetre a la
gent que instruïm. Si certes actituds estan tan arrelades a aquesta
activitat és perquè son necessàries i no podem formar gent molt
bona en coneixements però coixa
en valors, perquè s’entrebaebancaran. Si aconseguim això
podrem dir que la gent que surt
dels Cicles d’Iniciació al Excursionisme son excursionistes, que no
és el mateix que ser dominguero
amb coneixements de la muntanya.
Dit això explicar que el
següent cicle començarà al tornar
de les vacances i després dels
quatre mesos que durarà en farem un altre. I es que el funcionament dels cicles serà continuat.
Espero i desitjo que les fornades d’excursionistes que surtin dels cicles entenguin la muntanya com
l’entén la gent de la UME, si és així haurem assolit els nostres objectius.
Joan Zurriaga
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Presentació de Mapes Lliures
El passat divendres, el nostre company Toni Guasch ens
va presentar una nova manera de diposar de mapes lliures, com la wikipèdia, però en cartografia. Es tracta de
l’OpenStreetMap. És un projecte collaboratiu per crear
mapes de contingut lliure usant dades obtingudes mitjançant dispositius GPS i altres fonts de dades.
L’avantatge principal és que pots accedir a tot el contingut dels mapes per editar-ne el contingut. Per accedir-hi
has de registrar-te com a usuari i et pots descarregar un
editor de mapes per anar treballant i actualitzant les
d a d e s
d e l
m a p a .
De moment he anat introduint algunes coordenades
d'avencs del Garraf i de l'Ordal i us animo que ho proveu i continueu afegint dades al mapa.
Néstor

Nou Logo per a la Secció Infantil i Juvenil
El cap de setmana del 2 i 3 d'abril, a la sortida de final de trimestre de la Secció, es va presentar el
nou logotip d'Infantil i Juvenil. És una abella i es diu Mel.
Per a la presentació, les monitores i monitors de la secció infantil i juvenil, van fer un conte en
forma de vídeo, que explica la vida de la Mel i com va acabar sent el Logo de la Secció. També s'ha
fet dessuadores amb la nova imatge, que es poden comprar a la UME.
A partir d'ara veureu la Mel per tot arreu on hi hagi la Secció Infantil i Juvenil.
Si voleu veure el conte de la Mel el trobareu a:
http://infantil-juvenil.umegava.org
http://infantil-juvenilumeramprunya.blogspot.com/
Marc

Formació

Vols adquirir autonomia a muntanya? Aquí tens el cursos que es realitzaran en els propers mesos. Recordeu que els
socis de UME teniu un petit ajut econòmic per 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 interessats 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 farà en quatre sortides. Lloc: muntanyes de Gavà. Preu: 5€ sortida, corresponent a l’assegurança..
Cicle d’ESCALADA, nivell II
Docència a càrrec de membres d’UME.

de l’1 al 5 de juny

I a partir de setembre...
Curs Meteorologia de muntanya, nivell 1, setembre. a UME.
Jornades d’Identificació de bolets, octubre a UME.
Cicle de Crestes, octubre a UME
Curs Escalada, nivell 2, octubre a Sant Boi
Curs d’Orientació, nivell 1, octubre a Olesa de Bonesvalls.
Curs de Tast de Vins, novembre / desembre a UME.
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

JUNY

Dimecres 1

Infantil i juvenil

CAMPAMENTS
D'ESTIU

Campaments d'Estiu 2011 a Queralbs. Del 1 al 17 de juny. Període
d'inscripció obert a tothom.

Dimecres 1

Muntanya (SEAM)

CICLE FORMACIÓ Cicle d'escalada. Nivell II. Teoria

Dissabte 4

Infantil i Juvenil

EXCURSIÓ

Dissabte 4

Excursionisme

MITJA MUNTANYA Lloc a determinar. Serà de dificultat mitjana.

Dies 4 i 5

Muntanya (SEAM)

CICLE FORMACIÓ Cicle d'escalada. Nivell II. Pràctiques

Dissabte 11

Entitat

EXCURSIÓ FAMILIAR

Dissabte 11

Excursionisme

ALTA MUNTANYA Serra de Sant Armand i Taga. Distància 18 km i 950m de desnivell.

Dies 11 i 12

Muntanya (SEAM)

ASCENCIÓ

Diumenge 12

Entitat

GUIES DEL CASTELL

Diumenge 12

Entitat

EL REPTE / 21RG

Dissabte 18

Excursionisme

SENDERISME

GR 4 Montserrat - Puigcerdà: Etapa La Poble de Lillet - Coll de Pal.
14 km i + 1200m de desnivell.

Diumenge 19

Excursionisme

FORMACIÓ

Cicle formació iniciació a l'excursionisme. 4a sortida. (Es tanca el
cicle i tornarà a començar al setembre)

Dissabte 25

Entitat

FESTA MAJOR

Fira d'entitats. UME tindrà un estand a la Rambla, matí i tarda.
Serà el nostre punt d'informació i de trobada de socis.

Diumenge 26

Entitat

FESTA MAJOR

Xerinolis. Passejada i ball de la Cuca Mallola i la resta de bestiari
pels carrers de Gavà.

JUNY - JULIOL

Infantil i juvenil

CASAL DE MUNTANYA

Casal de Muntanya d'Estiu del 27 juny al 22 de juliol. Per a infants i
joves de 6 a 18 anys. Inscripcions obertes.

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Dissabte 2

Entitat

FESTA MAJOR

Diumenge 3

Entitat

Dies 2 i 3

Excursionisme

Dies 2 i 3

Infantil i juvenil

Dissabte 9

Entitat

Dies 9 i 10

Muntanya (SEAM)

Dissabte 16

Excursionisme

Dijous 21

Infantil i juvenil

Dissabte 23

Muntanya (SEAM)

Divendres 29

Infantil i juvenil

Excursió matinal pel Garraf

Ulldeter, Ripollès. Situat en el Pirineu oriental anem al naixement
del riu Ter.

Ascenció al Mont Perdut 3.350 m. Situat al Pirineu Aragonés, es
realitzarà pel seu vessant nord.
Visita guiada al castell d'Eramprunyà i el seu entorn. La visita començarà a les 10 del matí a l'ermita de Bruguers i seguirà per tot el
recinte del castell.
Pujada al Castell. Itinerari 9. Pots consultar el blog
http://21recorregutsdegava.blogspot.com o venir a l'enitat per demanar informació.

JULIOL

Jornada de portes obertes del rocòdrom. Inicia't en el món de l'escalada. Obert a tothom, grans i petits. Serem al matí i a la tarda.
Vindràs, oi?
Open d'escalada al rocòdrom. Competició oberta a la ciutadania de
FESTA MAJOR
Gavà el matí de diumenge. No cal ser-ne especialista.
GR 4 Montserrat - Puigcerdà: Etapa: Coll de Pal - Puigcerdà. 13 km
ALTA MUNTANYA i - 1000m de desnivell. GR 107 Camins del Bons Homes: Etapa: La
Josa Porta
Campament amb el pares i mares. Dormirem en tendes de campanEXCURSIÓ
ya. Lloc per determinar.
XI CAMINADA
Caminada Nocturna. Inscripcions prèvies a UME, limitades a 100
NOCTURNA
persones. Cal portar sopar, lot, calçat i roba adequats al temps.
Ascenció al Balaitous. 3.146 m. Situat al Pirineu Francès és un dels
ASCENCIÓ
cims emblemàtics del Pirineu.
Penyes Altes del Moixeró. Situat al Parc Natural del Cadí. Distància:
ALTA MUNTANYA
12 km i desnivell 1250m.
CAMPAMENTS
Reunió Campaments d'Estiu 2011a Queralbs. Reunió informativa
D'ESTIU
adreçada a pares i mares. A dos quarts de nou al local de la UME.
VIA FERRADA
Vies ferrades. Sector a definir consultar vocal de la secció
CAMPAMENTS
Campaments d'Estiu 2011a Queralbs. Inici dels campaments. SortiD'ESTIU
da de l'autocar a les vuit del matí. Ctra. Santa Creu de Calafell.

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

