UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ

EL GRUP

FUNDADA 1963

ADHERIDA A:

I I I

Federació d’Entitats

È P O C A , N Ú M E R O

X V I I

A G O S T /SE T E M B R E

2 0 1 1

L’UME comença el nou curs ple de marxa!

Excursionistes de
Catalunya
Federació Catalana
d’Espeleologia
Federació de Càmping i
Caravàning

L’UME comença el nou curs amb moltes ganes i novetats. Després d’unes merescudes vacances comencem
el setembre amb energies renovades i amb molta feina, per totes les nombroses activitats que tenim a tocar: l’Aplec de Sant Miquel, la Marxa del Garraf, el Repte, xerrades, cursos de formació, activitats infantils i
juvenils, excursions, escalades .... I preparar totes les activitats comporta molta dedicació, organització i
moltes ganes de que tot surti el millor possible ... És per això que a totes les persones que ho feu possible,
benvinguts i gràcies!

ACTIVITATS:

Projecte 2011-2015

Arxiu / Documentació
Barrancs
Bicicleta de muntanya
Càmping

Us presentem les línees bàsiques de treball de cara al propers anys a desenvolupar i fer créixer més la nostra entitat. No ens cansarem de dir que et necessitem per assolir amb èxit els objectius. Res no es faria
sense el nostre i el vostre temps de dedicació voluntària. UME serà el que tu vols que sigui si ho fas al nostre costat. (Pàg. 2)

Competició UME

Segueix-nos al facebook! Fes-te admirador i convida als teus amics
http://www.facebook.com/umegava

Escalada / Alta
muntanya
Espeleologia

Entrevista a ...
Manel Alonso

Excursionisme
Infantil
i juvenil
Infantil
i Juvenil
Natura
Arxiu Històric i
Fotografia
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Biblioteca
Biblioteca
Boulder
Cartoteca
Cartoteca
Lloguer de Material
Formació
Assegurances
Lloguer de material
Boulder
Rocòdrom

Escola de Muntanya

Pàg. 11

Ja fa dos anys que des d’UME estem fent les visites guiades al
castell de l’Eramprunyà, de manera voluntària, el segon diumenge
de cada mes. Durant aquests temps es pot dir que ha resultat molt
satisfactòria l’activitat, ja que s’han pogut fer totes les visites planificades i amb un nombre considerable d’assistents. Fins i tot també
s’han fet visites concertades, com la del barri de Bruguers, el setembre passat, o un grup de Vilassar que estaven fent un GR i van
demanar la visita, sabent que passaven pel castell. Les persones que
assisteixen, són majoritàriament de les poblacions veïnes: Castelldefels, l’Hospitalet, Viladecans, Sant Boi, Barcelona, el Prat, Olesa de
Bonesvalls… i fins i tot hem tingut alguna visita de Madrid.

:

Assegurances

Rocòdrom

Formació, meteorologia,
escalada, proves accés a
monitors ...

Felicitats!! 2 anys de Guies al Castell

Càmping

SERVEIS:
S

Escalada al Cavall Bernat via
Puigmal ... Un somni fet
realitat

Les edats han estat diverses, com és natural, però cal destacar que entre els assistents més menuts hem gaudit també d’un grup d’infants que havien de fer la cerca del tresor a través del geocaching. I el van trobar fora
de la muralla. La valoració que es fa fins a dia d’avui és molt positiva. L’ambient que es crea és molt cordial i al
finalitzar les explicacions sempre agraeixen aquest servei. Encara que només portem dos anys, es pot dir, que
és una bona iniciativa: FELICITATS!
Mercè Mitjans

Rambla Lluch, 4 08850 Gavà

|

Telèfon: 93.662.01.24

|

Web: www.umegava.org

|

info@umegava.org
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Temps d’indignats, temps de reflexió

Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
2405 Alexandre Hohmann
2406 Sara Alonso
2407 Joana Gómez
2408 Andrea Flores
2409 Encarnación Bosch
2410 Irene Clemente
2411 Joan Marrugat
2412 Ma. Elena Plaza
2413 Xavier Marrugat
2414 Albert Marrugat

Durant els darrers mesos hem
pogut veure, sentir i escoltar per
arreu les queixes cap als postres
dirigents. El moviment dels indignats a tret a la llum allò que moltes persones, de totes les edats i
de tots els orígens, pensàvem
sobre la “classe” política del nostre país i la forma d’utilitzar el seu
poder des dalt de l’administració.
Com d’això ja s’han omplert planes de diaris i portades de televisió, us vull mostrar un altre neguit, molt més proper i que afecta
a les entitats. No parlo de retallades, parlo del que viuen les entitats i associacions en general.
Durant els darrers anys han proliferat un gran nombre d’entitats
noves, si comptéssim les que

tenim a tot Gavà, superem amb
escreix el centenar entre esportives, culturals i socials. La gran
majoria truquem a la porta de
l’ajuntament per demanar diners,
algunes amb exigències o amb tot
el dret del món a que no t’ho
neguin. Han arribat temps difícils i
ja veurem com de cara al proper
any les subvencions cauran i les
nostres activitats s’hauran d’emmotllar a la nova situació. Plantegem-nos com a entitat les nostres
capacitats financeres i socials per
fer les activitats regular o extraordinàries de la forma més autònoma possible. Què faríem les
entitats sense cap subvenció?
Quantes sobreviurien? I no només parlo del diner físic, sinó

també d’espais cedits (local,
instal·lacions, etc) i de tot allò
que demanen al consistori, material i infraestructura, com si
fos la carta als Reis Mags. No
estaria malament que, a l’igual
que passa amb les urgències
sanitàries, l’ajuntament passes
les factures del cost real de les
infraestructura que utilitzem.
Potser així posarem molt més
seny al parar la mà i valoraríem
el cost real de les coses. Pensant-ho així l’ajuntament i els
que ens sentim indignats potser
sentim indignació de nosaltres
mateixos. Si és així, no podem
ser crítics amb la resta sense fer
autocrítica.

2415 Meritxell Domènech

Marxa del Garraf 2011

2416 Sergio Tremosa
2417 Lourdes Tremosa
2418 Pedro Ma. Azarola
2419 Juan Carlos Navarro
2420 Susana Cantero
2421 José A. Fernández
2422 Cristina Pérez
2423 Aleix Escuté
2424 Itziar Escuté

La Marxa del Garraf aquesta any arriba a la 17ª edició. L’activitat
que més volum de persones mou l’entitat ja fa mesos que treballa.
Des del més d’abril fins ara ja s’ha n donat passos importants que
possiblement no es veuen encara però que són fonamentals pels
desenvolupament des la prova. Com a coses que es poden desvetllar, podem dir que: tota la informació la trobareu a partir del 10
de setembre al web, les inscripcions començaran a partir de l’1
d’octubre, els preus no augmentaran, incrementem el nombre de places a 1000 per la G45 i
500 per la G21, ampliem el nombre d’equip de la ONCE amb un recorregut més pensats per a
ells. Serà a partir del mes de setembre quan la maquinària de la Marxa accelerarà la seva marxa
amb l’entrada, cada cop més, de mes membres dins l’organització, fins tenir tots els serrells
controlats. Com cada any, farem una crida a tothom a principis d’octubre de voluntaris per
saber la disponibilitat i atorgar-li un espai dins els gran nombre d’equips de preparació. L’èxit
de la marxa també està a les teves mans, sense tu res seria possible.
Redacció

Ets dissenyador gràfic o en tens coneixements?
Doncs si vols col·laborar amb nosaltres (disseny del web, pancartes, cartells .... ) contacta amb nosaltres, be sigui a secretaria o per correu electrònic:
info@umegava.org
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Projecte 2011-15
Us presentem les línees bàsiques de treball de cara al propers anys a desenvolupar i fer créixer més la nostra
entitat. No ens cansarem de dir que et necessitem per assolir amb èxit els objectius. Res no es faria sense el
nostre i el vostre temps de dedicació voluntària. UME serà el que tu vols que sigui si ho fas al nostre costat.
Estatuts:
Secretaria

Abans d’acabar l’any us presentarem el nous Estatuts adaptats a la legislació actual.
Actualitzarem de la base de dades del socis. Facilitarem al màxim les feines a secretaria, si
cal amb ampliació d’horari de l’administratiu. Treballarem la fluïdesa de la informació, per
l’atenció al soci i facilitar les gestiones que siguin de menester. Les comunicacions als socis
es treballarà perquè es realitzin a través del correu electrònic.
Entitats:
Ens obrirem a les entitats locals per desenvolupar programes de col·laboració, crear xarxa.
País:
Impulsar i promoure la cultura i llengua del país i recuperar aquells trets o elements locals
o nacionals que caiguin en l’oblit.
Solidaritat:
Col·laborar amb les entitats gavanenques socials en l’organització d’esdeveniments per tal
de recaptar diners per projectes locals.
Subv. UME:
Incrementarem les partides a formació, tant a l’esportista soci com al soci que vol ser monitor. L’ajut serà major als socis que tinguin una certa antiguitat.
Imatge UME: Augmentar la promoció i difusió de les activitats de l’entitat. Crearem una linea de roba
esportiva UME, amb disseny propi i on la majoria de la roba serà tècnica per a la practica
de la muntanya. És la nostra publicitat a Gavà i fora.
Informació:
Mantindrem el butlletí “El Grup”, però es treballarà per enviar-ho al soci digitalment. El web
el farem realitat des del voluntariat dels nostres socis i el tindrem operatiu mig termini.
Seccions:
Promocionarem les seccions més febles i dotarem a les més potents del que necessitin per
tal de no quedar desfasats. Farem que els juvenils de l’entitat facin un recorregut per les
activitats de les seccions per tal que les coneguin, s’introdueixin i siguin els futurs membres
de secció. Dotar a les seccions tècniques dels coneixements per tal de fer monitor i fins i
tot instructors. Potenciar els socis d’alt nivell esportiu per a la realització d’expedicions.
Formació:
Promourem la formació de muntanya a través dels cursos, xerrades o jornades. Si cal. els
demanarem si arribem al nombre mínim de persones. Actualitzar el cens de monitors de
UME.
Material:
Farem inventari del material i documents i elaborarem un catàleg de material a llogar.
Competicions: Estudiar la viabilitat de fer noves proves esportives de competició un cop consolidada la
Marxa del Garraf, com podria ser en escalada, curses de muntanya, orientació i raquetes de
neu.
Nou local:
Estudiar la viabilitat financera per disposar d’un nou local o llogar un local gran per portar
part de l’entitat.
I tot això amb el repte del 50è aniversari de UME, 1963-2013.

Campaments pares i nens 2011
Unes 5 famílies i tres monitors, passada la vintena de persones, van passar el cap de setmana de pares amb fills a
Queralbs. Va haver-hi lloc per a tot, jocs, posar el peus en
remull al riu, fer una excursioneta al Salt del Grill, passejada
per Queralbs i, sobretot, moments de conversa i de compartir les coses.
Redacció
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Diada de la Mare de Déu de Bruguers
El diumenge, 4 de setembre, us convidem a celebrar la Diada
de la Mare de Déu de Bruguers a l’ermita de Bruguers. Un total
de nou entitats, entre les quals hi és UME, s’han aplegat per tirar
aquesta iniciativa impulsada per la Parròquia i encapçalada per
Mossèn Xavier. La diada tindrà un caire litúrgic, a diferència del
caire més festiu de l’aplec de Sant Miquel que tindrà lloc el darrer diumenge de mes. Programa:
10.30 h.: Missa cantada per petit grup de cant Gregorià
11.30 h.: Petit concert de la Cor La Igualtat
12.00 h.: Sardanes, a càrrec de la cobla Ciutat de Cornellà

Redacció

Diada Nacional de Catalunya
Com cada any, el dia 11 de setembre la Unió Muntanyenca
Eramprunyà, organitzarà la pujada al Calamot, per col·locar-hi la
Senyera en commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. Des
de fa molts anys un grup de socis de la nostra entitat puja al turó del
Calamot i instal·la una gran Senyera que és molt visible des de
diferents punts de Gavà. Ens consta que són moltes les persones,
socis i no socis que ja l’esperen amb satisfacció, però
desgraciadament en tots els anys que fa que la posem, només l’any
passat la vam poder treure. La resta d’anys l’han fet caure o l’han
trencat. Tant de bo que enguany se la respecti com l’any passat.
Us esperem a tots i totes el dia 11 de setembre a les 9 h. davant de la piscina nova per pujar
junts amb la nostra bandera a dalt del Calamot.
Miquel Zurriaga

Aplec de Sant Miquel

Boletaires

El proper 25 de setembre se celebrarà el
tradicional Aplec de sant Miquel, que enguany
comptarà amb l’escenificació dels 650 anys del
Llibre de la Baronia d’Eramprunyà.

El divendres 30 de setembre en UME obrim
la temporada de bolets. Ho fem amb força i
empenta de la mà d’un membre de la Societat
Catalana de Micologia. La conferència tindrà
nivell d’iniciació, si bé, els novells en aquest
món segur que descobriran coses noves. La
entrada és lliure i no cal prèvia inscripció.

També hi haurà la tradicional pujada al castell, a
peu o en bicicleta, la repicada de la campana
Miquela i la missa, visita guiada, xocolatada,
ball de gitanes, sardanes i aperitiu amb vi i
ganyips.
Per a qui vulgui quedar-s’hi després, està
previst fer un dinar de motxilla.
Us hi esperem!
Mercè Mitjans

EL
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Si us agrada els món dels bolets adreçat a
UME, tenim bons coneixedors a la material. A
més recorda que al novembre farem les
Jornades d’identificació de bolets.
Redacció
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Refugis FEEC
La FEEC ha posat en funcionament una central de reserves
per tal de facilitar als federats i a les entitats les reserves a
tots els refugis gestionats per la Federació. Les reserves es
poden fer a través del següent enllaç http://www.feec.cat/
refugis o bé per telèfon al 93 372 02 83. Amb aquesta nova
eina la FEEC facilita a tothom la possibilitat de realitzar
reserves als seus establiments de manera àgil i còmoda.
Informació facilitada per l'Àrea de Refugis de la FEEC

Una muntanya d’avantatges FEEC
La FEEC engega una nova iniciativa. En el web de la Federació en l’apartat “Una muntanya
d’avantatges FEEC” s’informarà dels acords aconseguits des de la FEEC en benefici de les
entitats excursionistes i dels federats, des d’un tracte preferencial que pot anar en un percentatge
de descompte, fins a una reducció de preus, o articles, o serveis en exclusiva, i més... Consulteu la
plana web www.feec.cat.

La FEEC, en contra de la modificació de la
normativa d’accés motoritzat al medi natural
La FEEC presentarà al·legacions a les modificacions de la llei de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural que inclou l’esmentada “llei òmnibus” impulsada pel Govern de la Generalitat de
Catalunya. La Federació també elaborarà un manifest i a la vegada ha sol·licitat una reunió amb el
director general de Medi Natural i Biodiversitat per fer-li palès el seu malestar per aquesta mesura
que condiciona greument l’accés del col·lectiu senderista a la muntanya, cada cop més important
al nostre país.
La FEEC, per mitjà del seu voluntariat i en col·laboració amb diferents administracions, és
l’encarregada de la creació i manteniment de la xarxa de senders homologats GR©, PR© i SL©.
Una tasca que aviat complirà 40 anys i en el qual Catalunya és pionera a l’estat espanyol.
La FEEC vol manifestar la seva preocupació i malestar per aquestes modificacions que de ben
segur afecten la seguretat dels excursionistes, muntanyencs i vianants que circulen pels camins i
pistes de muntanya, a la vegada que atempten contra la conservació de la xarxa de camins i vials
del nostre país, els quals formen part d’un preuat patrimoni històric i cultural..
Informació elaborada per l'Àrea de Comunicació de la FEEC
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Escalada al Cavall Bernat via Puigmal ... Un
somni fet realitat
Fent la via Punsola Reniú del Cavall Bernat, em quedava embadalit mirant l’arxifamosa fissura de la Puigmal. La Puigmal
és d’aquestes vies que a tot escalador li agradaria tenir a la butxaca. Vaig buscar-ne informació a internet per veure
com estava el seu estat i equipament actual. Després havia d’enganyar la meva germana perquè m’hi acompanyés en
aquesta aventura. Com sempre, volíem intentar la via en lliure, però el grau màxim 7b+, la suma dels metres escomesos
i el pes que portaríem ens ho havia de posar difícil. Vam elegir mitjan maig per no passar ni calor ni fred, perquè encara
que estigui a la cara nord-est, no hi toca l’ombra fins al quart llarg.
Ja ha arribat el gran dia i som al pàrquing de Santa Cecília per agafar el camí de l’Arrel en
direcció al Cavall. Preparem tot el material que portarem i sortim amb tot a sobre. Ens
esperen els 230 m de la PUIGMAL. Arribem a peu de via per començar un llarg de
trànsit; en teoria cal anar per un canal herbós, però nosaltres anem per fora, 60 m de III.
En moltes ressenyes no es compta i l’anomenen “llarg 0”. Muntem reunió en un arbre
una mica més avall de l’R0, en una zona d’ombra perquè fa bastant calor. El primer llarg
el realitza la Mari. És una fissura de 6a de 30 m. Ha de col·locar-hi friends per protegir,
més el que s’hi va trobant; ja comença a posar-se exigent, la veig molt centrada escalant i
sense dubtar. Està molt forta. El segon llarg el faig jo: 25 m 6a+/A1; la sortida és on hi ha
el 6a+ i han tret un ancoratge d’anella que la protegeix. Toca traginar i serrar les dents.
Abans d’arribar a la reunió cal fer un franqueig a l’esquerra que protegeixo amb un friend del 3 per anar tranquil.
El tercer llarg són 35 m. Li toca a la Mari, una megafissura que es fa en xemeneia;
l’equipament són tres ancoratges d’anella per cobrir els passos de 6a. Aquí la Mari va ficar
les dues bèsties, el friend del 4 y del 5. Perquè us en feu una idea, l’un té un rang màxim
d’11,5 cm d’apertura i l’altre 14,5 cm, i entre tots dos pesen més de 0,6 kg. El segon de
cordada en aquesta tirada va una mica venut perquè porta la motxilla: no cap a la fissura
ha d’anar per fora. Ho passo malament per poder recuperar els friends que col·loca la
meva germana.
El quart llarg són 35 m amb una dificultat 7a/A1; aquest em
toca a mi. Hi he somiat des que vaig llegir tots els elogis que
rebia, i s’ho valia. Diria que és el llarg més impressionant que
he fet fins ara. La intenció és fer-lo en lliure o almenys intentar-ho. Pujo per la fissura
xemeneia, d’uns 4 o 5 m. Aquí la gent fica un friend del 4 i surt amb estreps; jo segeuixo fins
arribar a un espit; es veu bé, protegeix la sortida de la fissura. Surto a l’exterior: aquí hi ha
els passos de 7ª; és la part més aèria de la via. Segueixo la fissura per fora i fico amb canó un
friend del 4; respiro... uhhhh! Més endavant col·loco una cinta exprés en un pont de roca
amb un cordino “anys 70”; més amunt, un tascó de fusta amb un filferro, “per veure-ho”.
Col·loco una altra exprés, i per fi trobo un ancoratge d’anella i torno a respirar. He passat
el pitjor, i només em queda un tram de 6a+ per arribar a la R. La meva germana fa la part
més dura del llarg en lliure, però a última hora se li travessa el pas final de 6a+: si no ets alt no s’hi arriba bé i
precisament cap dels dos peca d’excés d’altura i això n’incrementa la duresa, a més dels quilos de pes extra de
material, i ho acaba amb un anell cosit que fa d’estrep.
El cinquè llarg, 7b+/Ae, de 30 m, és per a la Mari; només de veure’l des de la reunió
s’intueix que deu ser molt dur: té un desplom molt marcat. La Mari surt en lliure en
els passos de 6a fins que arriba al que hi ha marcat com a 7b+. Aquí ha de tirar
d’estreps; se li dóna molt bé moure’s en artificial, fa goig veure-la des de la R.
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Escalada Cavall Bernat

Va intercalant passos en lliure i en artificial. És el meu torn, i ni em plantejo fer-ho
en lliure, em va semblar duríssim. Mai se m’ha donat gaire bé l’artificial, em moc
fatal amb estreps, millor no veure-m’hi; la meva germana i jo som la nit i el dia,
quan arribo a la reunió estic desfet.

Els llargs sisè i setè els unim; són 40m 7a/Ae, estic cansat per fer-ho en lliure,
però la Mari m’anima a provar-los; es carrega amb tot el material (sembla un
xerpa), i jo només porto les cintes exprés. Només sortir de la R, cal fer una
travessia a l’esquerra buscant l’esperó que dóna
a la cara nord-est, on hi ha la famosa via Desirée;
aquí la verticalitat és total, el llarg està farcit
d’ancoratges d’anella i pots provar-la en lliure sense ensurts. Quan me n’adono
he passat la part aèria i arribo a un relleix on s’uneixen les vies Puigmal i Punsola.
Aquí coincideixo amb una altra cordada, i em comenten que m’han vist barallarme amb el llarg de la fissura i em donen l’enhorabona. Passo l’últim mur i em
trobo amb la nostra estimadíssima Moreneta. Recupero a la Mari, que no té
opció de provar els passos de 7a en lliure pel pes del material i els intercala en
lliure i amb estreps
Ho hem tornat a aconseguir, estem eufòrics: ha caigut la PUIGMAL. Fem les fotos de rigor i parlem amb la
cordada que hi havia a la Punsola, intercanviem els correus, perquè ens han fet fotos i nosaltres a ells.
S’acompleix el somni.
Agraïm al Robert i al Marcos que
ens acompanyessin en la nostra
odissea, per l’àlbum fotogràfic que
ens han fet des de la base del Cavall
i per la seva paciència infinita; van
ser més de 6 hores d’espera. També
agraïm a UME el seu suport i que
ens proporcionessin el material que
ens feia falta. I sobretot a la Raquel,
la meva dona, que es queda amb els
bessons, Héctor i Hugo quan jo
surto a escalar, que és el que més
m’agrada.

Si tot va bé, tornarem a Montserrat al juliol, a la paret de Diables a provar els 330 m de la via SÁNCHEZ
MARTÍNEZ (7a/A1). Ja us ho explicarem.
Material emprat:: Estreps, 18 cintes exprés, 6 anells llargs, bandolera portamaterial,
joc d’encastadors, friends del (0,3) (0,4) (0,5) (0,75) 1, 2, 3, 4 i 5 (portar repetit l’1
i el 4 per no passar-ho malament), 2 microfrieds del 0, 2 cordes.
Temps: unes 6 hores de via, segons la cordada.
Si en voleu més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres, normalment som a
SEAM els divendres.
Mari Jiménez i José Luís Jiménez
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Festa Major 2011. Fira d’entitats
Un any més, dins del programa de la Festa Major, hem participat en la Mostra o
Fira d'Entitats de Gavà. Aquest any s’ha canviat la ubicació dels darrers anys i l’espai escollit ha estat la Rambla. El passat dia 25 de juny uns quants voluntaris de la
nostra entitat van ser els encarregats de muntar tota la paradeta que ens van adjudicar, tot i que no corresponia amb el lloc que en principi ens tocava. Tot i això el
dia va ser força bo i sort de les carpes que l’Ajuntament va instal·lar, que eren
obertes pels quatre costats i deixaven córrer l’aire. Això va fer que la calor no ens
afectés tant. Durant tot el dia hi va anar passant gent preguntant per diversos
aspectes i activitats de l’entitat. A mig matí vam rebre la visita del Sr. Alcalde i vam
intercanviar unes paraules sobre l’entitat. A les 14 h era l’hora d’anar a dinar i
totes les entitats vam recollir les paradetes. A les 17 h sant tornem-hi que no ha estat res i a passar unes hores més
per mostrar les diverses activitats i seccions que són dins de l’UME. Finalment, a les 20 h (bé,que ningú se n’assabenti,
però vam plegar una mica abans), vam recollir. Esperem que el proper any no es faci en un pont de quatre dies. Fins
a la propera.
Miquel Comas

XII Open d’escalada i portes obertes al Rocòdrom
Amb motiu de la celebració de les festes de Sant Pere, patró de Gavà, es realitzaren el
dia 2 de juliol les portes obertes al Rocòdrom, des de les 10:00 fins a les 14:00 i de 16:00
a 19:00, on hi va haver una afluència de públic bastant important, i en les quals tant grans
com nens es van atrevir a escalar por primera vegada.
Dia 3 de juliol: es realitza el XII Open d’escalada de l’entitat, en el qual participen 3
categories: infantils, femenina i masculina. Més que un competició va ser una reunió familiar amb un ambient festiu. Enguany el nivell dels participants va ser molt alt en totes les
categories.
Robert Vicenzio

XI Caminada nocturna 2011
A Gavà li va la marxa! Aquesta és la conclusió a què arribo després de veure
l’èxit que tenen les marxes que s’organitzen al llarg de l’any. La caminada
nocturna és sens dubte una de les ja consolidades dins del calendari i amb
gairebé 100 participants és una de les activitats més concorregudes de l’estiu.
Com és habitual, la concentració i punt de trobada a la plaça Balmes, davant
l’Ajuntament i a dos quarts de nou del vespre, ja desperta la curiositat dels
vianants (els que no han llegit la pancarta de la Rambla, és clar) que es pregunten: “¿On va aquesta gent? I enmig de tot aquest “batiburrillo”, la foto de
sortida i la concentració es posa en marxa; amb pas tranquil s’enfila cap al
Parc del Mil·lenni per anar a trobar el camí de la Sentiu; encara és de dia, i la
claror comença a minvar quan ja hem passat can Vinyes, i tot just enfilem les primeres pujades del camí medieval;
aproximadament en aquest punt és on comença la part nocturna de la marxa. La lluna es converteix en la protagonista, els més agosarats prefereixen caminar sota la llum que ens proporciona (no gaire aquest any, perquè ni tan
sols era plena i a més, estava una mica tèrbola) i d’altres encenent les petites lots i a poc a poc, entre aturadeta i
aturadeta, arribem cap a les 11 de la nit al castell d’Eramprunyà; és l’hora de sopar.
Aquí dalt ens esperava la intendència, que és d’agrair, ja que ens permet no haver de portar la motxilla gaire plena i
a més teníem cafè o alguna altra infusió per acabar d’arrodonir un sopar en un dels indrets més bonics de l’entorn
(almenys per a mi) i molt particularment, a la nit quan hi podem veure tota la il·luminació del delta del Llobregat i en
un nit clara la vista es perd més enllà de Barcelona i Molins de Rei. Descansat i amb una bona dosi d’animació després d’haver passat una estona “tertuliana” emprenem el camí de tornada cap a la vila on arribem als voltants de dos
quart de dues, i tot i sent aquella hora seguim com al principi, despertant la curiositat dels vianants (és l’estiu) que
ens pregunten: “¿D’on veniu a aquestes hores?” i “¿Qui sou, tots amb la mateixa samarreta?” i “¿....?”.
Enhorabona a l’organització que ens ha permès un cop més gaudir d’aquesta 11ª marxa nocturna i cal felicitar-nos
com a entitat per continuar celebrant aquest memorial a n’Emili Trallero, que és com picar l’ullet al passat però
mirant endavant.
Enric Querol
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Cap de setmana a Saldes
És un luxe aixecar-se de bon matí i admirar la majestuositat del Pedraforca al teu davant! La darrera sortida multiactivitat de cap de setmana a Saldes, per cert, amb força
canalla, va ser molt interessant. Després d’ajuntar-nos amb
els que h van pujar el divendres, vam poder seguir la visita
guiada a les mines de carbó de Cercs, amb viatget de tren
inclòs. Havent dinat, veiérem com era la vida d’aquells
miners al mateix Museu. Més tard ens vàrem apropar a
Fumanya, on vam poder observar les famoses petjades de
dinosaure a les antigues explotacions carboníferes a cel obert, i encara vam tenir temps de
gaudir d’uina bona passejada pels voltants del refugi de Cal Ferrer a Saldes. Arrodonir la nit
amb una magnífica victòria blaugrana va ser la cirereta del dia. L’endemà ens va fer molt bon
dia. Després de preparar els esmorzars, un grup va anar a escalar. A la resta ens va obrir la
gana una agradable excursió fins al santuari del Gresolet, per acabar compartint finalment un
bon dinar de germanor. Acomiadaments, i cap a casa. Cap de setmana perfecte!
Jordi Campmany

21RG - 3a sortida. Pujada al Castell
El diumenge 12 de juny, una trentena de persones es van trobar al Col·legi Marcel·lí Moragues per iniciar l’itinerari número 9. Puntuals, varem enfilar la pista de
Can Trias a Can Amat. El dia estava núvol i de temperatures molt suau, cosa que
permetia que l’ambient fos molt agradable. La primera aturada tècnica, la de
l’esmorzar, es va fer a la Plaça de l’ermita de Bruguers, aquesta jornada amb més
afluència del que és normal per la celebració de l’aplec de la Segona Pasqua que
aplega tant a la gent de Begues com de Castelldefels. Una vegada més no només
caminen sinó que aprenem i coneixem una mica més la nostra història, aquest
cop de la mà dels Guies del Castell en Josep Campmany i l'Eveli Villuendas. Les
explicacions es van iniciar a peu ermita de Bruguers, van seguir pel recinte del
Castell d'Eramprunyà i fins i tot a l'ermita vella de Sant Miquel. No es va deixar
perdre l'oportunitat de baixar a la Cova on diu la llegenda que es va trobar la
Mare de Déu de Bruguers, no sense esforç, ja que cal baixar un tros de canal
força vertical on es imprescindible posar les mans a terra o agafar-se als arbres. La propera sortida serà
el diumenge 18 de setembre, amb l’itinerari 13, que ens farà pujar fins a la Clota des de La
Sentiu.

La cuca Mallola a la Festa Major
La cuca Mallola i tot el bestiari gavanenc va passejar pels carrers
del nostre poble donant colors, alegria i rialles a tothom. Els
monitors i la trentena de nens van fer que l'escorredissa cuca
desfilés sense parar, sempre en moviment. El final de festa va
ser diferent, tots a l'hora varem ballar al ritme de la Polca d’Ours a la plaça Jaume Balmes.
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Entrevista a ... Manel Alonso
“Veig el Grup amb molta vitalitat per totes les coses que porta a terme”
El Manel Alonso és un soci d’UME, peculiar. No fa escalada, ni fa espele,
ni marxes, ni va al rocòdrom de tant en tant, però té una vinculació especial, ja que ha donat suport al Grup, sempre, en totes les correccions
lingüístiques del català ( publicacions, cartes…) i ha col·laborat en aquelles activitats que dins de l’Entitat tenen un caire més històric com és
l’Aplec de Sant Miquel, on el podem trobar cada any. A part d’això, ha
estat professor de català, fundador de diverses entitats locals com l’Asociació d’Amics del Museu de Gavà, l’Associació Veïnal del Bari del Centre, el Centre d’Estudis de Gavà , secretari del Cor la Igualtat i de la
Fundació Antonio Hervàs Amezcua entre altres. També ha estat autor o
coautor de diversos llibres com : El cultiu de l'espàrrec (amb J. Soler
Vidal), La Igualtat 100 anys d'història, 50 anys de l'Agrupació Fotogràfica, i L'Associació d'Amics del Museu, 30 anys. En la presentació d’aquest últim llibre se li va retre un petit
homenatge per part de totes les entitats en les quals és soci, entre elles l’UME. És el soci nº 1172.
Quan arribes a Gavà? I Per què?
Arribo a Gavà l'any 1978, juntament amb quatre persones més, companyes de la Facultat de Geografia i Història que
havíem fet la carrera junts en els tres darrers cursos, que eren els de l'especialitat: havíem triat "Història antiga i
arqueologia". El perquè, aleshores, encara era incert, ja que va ser només per la curiositat de veure un jaciment arqueològic que ens havia arribar al coneixement, i aquest era el poblat ibèric del turó del Calamot.
Realment què és el que t’apassiona?
Doncs, la investigació. Això vol dir que no només és l'excavació en un indret urbà o rural, sinó que també la tasca de
laboratori m'agrada, ja que és on es resolen moltes incògnites i on es fan troballes inesperades.
Com entres a l’UME?
No recordo la data en què em vaig inscriure com a soci de ple dret a l’UME. Crec que voltaria cap als anys 1983 –
85, però no n’estic segur. El que recordo molt bé és una acampada que vam fer tota una colla de socis i de simpatitzants a la Clota, el 20 de novembre de 1983. En unes tendes immenses vam passar la nit després d’un sopar d’entrepans, d’una foguera descomunal i de l’esperit de protecció del nostre patrimoni natural i històric, amb la preservació dels monuments –o de les restes que encara s’aguanten dretes (el castell d’Eramprunyà n’és un testimoni emblemàtic)–, i en contra de l’ocupació militar del nostre terme municipal, amb el camp de tir de Can Perers, amb les
maniobres amb foc real que s’hi feien; tot plegat era una agressió i una provocació a la nostra població civil, de gent
pacífica. També contra l’abocador d’escombraries de tota mena que dia sí i l’endemà també, anaven curullant la vall
de Joan.
I com t’has sentit dins del Grup?
Amb resposta ràpida diria que: MOLT BÉ! Amb una resposta més explícita he de dir que sempre m’hi he trobat com
a casa. Jo no he estat mai un membre actiu en la participació d’algunes de les moltes activitats que fa el Grup, llevat
de l’Aplec de Sant Miquel. Però mai he defugit de fer qualsevol cosa que se m’hagi demanat. Fins i tot de la correcció
lingüística de la revista de l’època anterior, malgrat que no sempre s’hi hagi posat tota l’atenció que mereixen la nostra llengua i una entitat com la nostra.
Ja saps que l’UME és principalment una entitat de muntanya, que aviat celebrarà els 50 anys. Com a
persona vinculada amb la història local, com veus el Grup en aquests moments?
Veig el Grup amb molta vitalitat per totes les coses que porta a terme. En tots aquests anys he vist amb molta satisfacció iniciatives que s’han portat a cap, totes amb èxit remarcable i amb un ressò gran a Catalunya en els àmbits
excursionistes muntanyencs. La Marxa del Garraf, o les Caminades, en serien exemples a imitar per altres entitats
que, com la nostra, estimen la muntanya i la natura, a part de l’esport practicat enmig d’un medi de llibertat, que fins
i tot l’aire és lliure, un medi que és tot allò que no significa ciment, gespa domesticada o aigua tancada. I per últim,
una altra cosa que jo miro amb molt respecte i simpatia, i també amb un sentiment de somni desencantat, són els
campaments que l’UME fa cada estiu.
Mercè Mitjans
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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 Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc: Rocòdrom de la Nova Piscina Municipal. Dates: tots els dimecres a les 8.15 del vespre. Formació continuada els dimecres al rocòdrom.
Iniciació a l’EXCURSIONISME. 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. Formació continuada el tercer diumenge de cada mes
Curs de METEOROLOGIA de Muntanya, nivell I. Docència a càrrec dels socis Jordi Pons i
Nèstor Gómez, membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UME. Dates: 20, 22,
27, 29 de setembre. Preu del curs: 10€ socis UME, 20€ federats i 30€ no federats ni socis de UME.
Data límit d’inscripció: 16 de setembre. Més informació a UME o al web www.umegava.org..
Conferència Introducció a la MICOLOGIA. Conferència a càrrec d’un membre de la Societat Catalana de Micologia. Tindrà lloc a la seu de UME, divendres 30 de setembre. Entrada gratuïta.
I per a la tardor...
Cicle de Crestes, octubre a UME
Curs Escalada, nivell 2, octubre a Sant Boi
Curs Orientació, nivell 1, octubre a Olesa de Bonesvalls
Jornades d’Identificació de bolets, novembre a UME
Curs de Tast de Vins, novembre / desembre a UME.
Redacció

Proves d'accés a Monitors
L’Escola Catalana d’Alta Muntanya
(ECAM) convoca unes jornades de
proves d’accés per a cursos de Monitors – Iniciadors de les especialitats
d’Excursionisme, Descens de barrancs i Escalada. Les dates d’aquestes jornades són el 17 i 18 de
setembre. Per realitzar les proves
hauran de fer efectius els drets d’inscripció (20€) i presentar la
sol·licitud d’inscripció fins el dia 9
de setembre a l'ECAM.

Aquesta formació està dirigida als
socis que practiquen alguna de les
especialitats esportives pròpies de
la FEEC i volen adquirir coneixements per poder transmetre'ls
de forma benèvola (sense ànim
de lucre) a la resta de socis de
la seva entitat.

ESCALADA
BARRANCS
EXCURSIONISME

Redacció

TORNEM A OBRIR !!! DIVENDERS, 2 DE SETEMBRE
Después d'unes molt bones i merescudes vacances ens tornem a trobar amb les
piles carregades per començar un nou curs ple d'activitats amb tots vosaltres!
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DATES

JULIOL / AGOST

SECCIÓ

ACTIVITAT

Dimecres 27

Entitat

TANQUEM PER
VACANCES

El dimecres 27 de juliol és el darrer que SECRETARIA estarà oberta.
Tornarem el 2 de setembre..

Divendres 29

Infantil i Juvenil

CAMPAMENTS
D’ESTIU

Del 29 de juliol al 7 d’agost anem de campaments a Queralbs (Ripollès).

Cap de setmana
Excursionisme
30 i 31

SENDERISME

Camí dels Bons Homes. Etapa Prades - Montsegur (Catalunya Nord).

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Divendres 2

Entitat

TORNEM A OBRIR!

Diumenge 4

Entitat

DIADA MARE DE
Ens trobarem a l’ermita de Bruguers per celebrar aquesta diada amb
DÉU DE BRUGUERS altres entitats de Gavà.

Cap de setmana
Excursionisme
3i4

Diumenge 11

Entitat

SENDERISME

DESCRIPCIÓ

SETEMBRE

Inici del nou curs. Obrim SECRETARIA amb l’horari de sempre, de 19
a 21 h., tots els dimecres i divendres.

GR4. Etapa: Coll de Pal - Puigcerdà (18 km, dificultat baixa) i Camí dels
Bons Homes. Etapa: Cal Jan de la Llosa - Porta (18 km, dificultat alta).

Col·locació de la senyera al cim del turó del Calamot. Ens trobaDIADA NACIONAL
rem a les 9 del matí a la Nova Piscina Municipal. Cal portar esmorzar i
DE CATALUNYA
beure.
Ascenció a La Gallina Pelada o Cap del Llitzet (2.322 m), Cim
de la Serra d'Ensija (Berguedà). Dificultat mitjana (12 Km de distància i
900 m de desnivell).

Dissabte 17

Excursionisme

MITJA / ALTA
MUNTANYA

Diumenge 18

Excursionisme

FORMACIÓ

Nou cicle d'iniciació a l'excursionisme. 1a sortida. Si hi estàs interessat vine a la reunió preparatòria el divendres 16 de setembre, a les 20
h, a UME. Preu assegurança temporal: 5 €.

Diumenge 18

Entitat

EL REPTE 21RG

Nova sortida conjunta amb les entitats organitzadores del repte 21 RG. Per a més informació consulta el blog
http://21recorregutsdegava.blogspot.com/

Formació

METEOROLOGIA
DE MUNTANYA

Curs de Meteorologia de Muntanya. Primera de les quatre jornades
(19, 22, 26 i 29 setembre, de 19 a 21 h) de formació en meteorologia de
nivell bàsic de coneixements i fonts d'informació.

Divendres 23

Infantil i Juvenil

AUDIOVISUAL DE
CAMPAMENTS

Campament d'estiu a Queralbs. Ens trobarem a les 20 h, al Casal
Municipal El Centre (c/ de Sant Isidre, 22) per veure l'audiovisual dels
campaments d'estiu d'enguany. Hi esteu tots convidats!

Diumenge 25

Entitat

APLEC DE SANT
MIQUEL

Castell d'Eramprunyà. Sortirem, a les 8 h, de la pl Batista i Roca per
pujar a peu o amb BTT. A dalt hi haurà, com sempre, moltes activitats.
No t'ho perdis!

Entitat

XERRADA DE
BOLETS

Inici de la temporada de bolets. A les 20 h, hi haurà la primera xerrada sobre bolets de la temporada a càrrec de membres de la Societat
Catalana de Micologia.

Dilluns 19

Divendres 30

Horari Secretaria

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dimecres i divendres de 19.00 a
21.00 h.

Dimarts, dimecres i dijous de
19.00 a 21.00 h.

Dimecres
Divendres
Dissabte
Diumenge

Lloc: UME. Rambla Lluch, 4

Lloc: Nova Piscina Municipal

Tel.: 93 662 01 24
A/e: info@umegava.org
Lloc: UME. Rambla Lluch, 4

de
de
de
de

20.00
19.00
15.00
09.00

a
a
a
a

23.00 h.
22.30 h.
20.00 h.
14.00 h.

