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Portar a terme uns campaments és un privilegi. I ferlos a Queralbs, com enguany, és gaudir d’un terreny
magnífic. I el terreny d’acampada, immers en una vall,
és el lloc idoni per fer un munt d’activitats de muntanya.
I així és com han estat els Campaments d’enguany: un
cúmul d’activitats de muntanya, en plena natura i amb
moltes aventures.
Tres monitors, illusionats, us presenten un resum del
campament base, l’anar i tornar i l’itinerant, que podeu llegir a l’interior.
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Per ser el primer any
que s’ha celebrat aquesta festa, els organitzadors n’estan molt satisfets. Tots els preparatius dels mesos anteriors han donat resultat.
Informeu-vos-en a la
pàg. 4. Mercè Mitjans

Búlder a Sud-àfrica
Aquest estiu, el Rubèn i la Laia han estat al continent africà. La seva intenció era fer escalada en
bloc, a una de les zones més conegudes del
món. Però també han aprofitat per conèixer una
mica Sud-Àfirca.
A les pàgines 4 i 5 us expliquen les seves aventures.
Mercè Mitjans
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Amb motiu de la Diada
Enguany es va aprofitar la Diada per difondre un petit manifest, que si bé va ser curt sí que va donar fe del nostre
suport i la nostra postura per protegir la nostra llengua, especialment després de la recent sentència on es posa
en dubte la immersió lingüística a les nostres escoles.
També vàrem fer esment de l’entorn mes proper, l’agressió que està sofrint l’àrea del Calamot; tot just a tocar
vèiem com a poc a poc la zona urbana es va menjant els arbres, la vegetació, els terraplens on fa mes de 2.000
anys vivien gavanencs que segur que tenien més cura de la terra que nosaltres.
Totes dues agressions, la de la nostra llengua i la del nostre entorn, són prou importants per passar-les per alt, i
per això des de l’UME diem NO, ja ni ha prou, aturem tots aquells que no estimen el nostre país, defensant amb
totes les nostres energies els intents de malmetre la nostra cultura i el nostre entorn.
Auca

Diada 2011
El dia 11 de setembre, per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, un grup d’uns 40 socis i
simpatitzants de la nostra entitat,
com és habitual des de fa molts
anys, van installar una gran senyera al cim del Calamot.
La sortida es va fer a les 9 del
matí des de la Nova Piscina,
pujant en un breu trajecte els
màstils i la base que ens permeteren, després d’una estona de
feina, deixar installada la Senyera que es veu des de molts punts
de Gavà i especialment per la
principal entrada a la ciutat.
Un cop hissada la Senyera, es van
Expressar unes paraules de su-

port a la nostra llengua i al
patrimoni natural i es va cantar
solemnement el Cant dels Segadors.
La nota més alegre de la celebració la van posar els nens, ja
que és un fet important de
remarcar que cada vegada són
més les famílies amb nens les
que se’ns uneixen per pujar al
Calamot a commemorar la
Diada.
Cal destacar que per primer
cop des de fa molts anys es va
poder aprofitar sencera la installació de l’any anterior, ja
que en aquesta ocasió no ens la
van fer malbé.

Miquel Zurriaga

Marxa del Garraf 2011
La Marxa del Garraf arriba a la
seva 17ª edició amb més força i
amb més participació. Els membres que formen part de l’organització ja porten molts mesos
de reunió. Però ja s’acosta la gran
data i cada cop més són més les
tanques a tancar i les mans a menester.
Aquest any hem fet un doble
esforç: augmentar el nombre
d’inscrits, tant a la G21 com a la
G45, així en total seran 1.500
marxadors. El segon esforç s’ha
fet mantenint els mateixos preus
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que l’any passat. En el cas de les
inscripcions del no soci no federat es manté el preu del 2008.
Cal tenir en compte i és bo de
saber que no tenim cap patrocinador directe, no tenim cap empresa que ens doni diners. Tot el
que oferim, ho fem íntegrament
amb les inscripcions dels marxadors. Tots els membres de l’organització treballen fort sense
rebre més a canvi, només ens
satisfà la feina ben feta i que es
tradueix any rere any en felicitacions dels qui fan la Marxa.

Fem una crida als socis i no socis
que vulguin donar-hi un cop de
mà, ja sigui el mateix dia o durant
aquella setmana. Cal pensar que
necessitem persones per a les
inscripcions que es fan a UME,
per controlar i distribuir tot el
material necessari dels controls,
per als controls d’avituallament,
per marcar el recorregut, per fer
un tram d’escombres i un munt
de coses més.
Farem una trobada de voluntaris el divendres 14 d’octubre.
Redacció
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Festa a Bruguers
El passat 4 de setembre es va celebrar la diada de la Mare de Déu
de Bruguers a l’ermita de Bruguers. La resposta del poble va ser
molt bona, ja que gran nombre de gent va fer cap a Bruguers. Els
actes començaren amb l’ermita plena de gom a gom per a l’acte
litúrgic de veneració a la Mare de Déu de Bruguers amb la companyia dels membres del Cor de Cant Gregorià (reunit per a l’ocasió). Després de la missa, la coral La Igualtat va oferir dins l’ermita
un concert a tots el assistents. I finalment i per acabar la diada, la
cobla Ciutat de Cornellà feia sonar els seus instruments per a la
ballada de sardanes.
L’UME i una desena més d’entitats van ser organitzadores d’aquest
acte. I ara, vist l’èxit, totes les entitats, ja pensen a recuperar una
antiga tradició gavanenca que és l’aplec de Bruguers de dilluns de Pasqua, que a diferència de la celebrada el dia 4
tindrà, un caire més festiu i menys litúrgic.
Néstor Gómez

Obres de millora al refugi Sant Jordi
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya continua amb la
política de millora dels seus refugis. Després de la construcció, el passat mes d’agost, del nou refugi de Molières (Vall d’Aran), el següent
pas ha estat millorar el refugi Sant Jordi
(1.565 m), situat al vessant sud del CadíMoixeró.
A principis de setembre es van acabar les
obres de millora que han possibilitat una
nova ubicació de les plaques solars que ja hi
havia al refugi, gràcies a la qual s’augmenta
notablement l’eficiència energètica de l’epament.
Durant el període de treball de les obres, que es va perllongar durant
una setmana, també es va recollocar l’antena i es va installar un pilot
d’enllumenat d’emergència. A més a més, s’hi ha fet una nova installació elèctrica amb leds i s’ha posat llum a tot
arreu.
Informació facilitada per l’Àrea de Refugis de la FEEC
Rosa Agustí

Formació de monitors

Vols comprar un GPS?

Excursions familiars

4 membres de la nostra entitat
van realitzar el passat 17 de setembre les proves d’accés per
accedir al curs de monitors. Les
especialitats a les quals accedeixen són: excursionisme, escalada i
alta muntanya. Aquestes proves
donen accés als diferents cursos
de monitors, on adquiriran els
coneixement tècnics i coneixement de guiatge i docents per a
una posterior aplicació als socis
de la nostra entitat.
Redacció

UME comprarà un total de 4 GPS
Garmin de la sèrie eTrex adreçats directament al programa de
formació, en aquest cas, a la iniciació al GPS. Fem un crida oberta
a tothom que estigui interessat a
comprar-ne un de qualsevol model Garmin que el compri amb
nosaltres. No importa el model,
bé sigui de la serie 62, Oregon,
Dakota, Egde o de polsera per
córrer. Així obtindrem un millor
preu. Data límit: 20 d’octubre.

Comencem un nou curs amb
noves propostes d’excursions per
fer amb tota la família. Aquest
curs incorporarem dues novetats
a la descoberta del país que ja
fèiem. La primera serà conèixer a
través de les excursions coves
aptes per a tothom, com la cova
Cimanya, on vàrem posar el pessebre l’any passat. I la segona
novetat és que començarem a
participar en els 100 Cims. Cims
de diferent dificultat. No hi faltis.
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Casal UME 2011
Nens, descobrir, muntanya, diversió, imaginar, monitors, aprendre, estiu, amics,
Montserrat, compartir, natura, animals, excursions, riure, joves, repetir, caminar,
plantes, explorar, reciclatge, Montseny, orientació, jugar, supervivència, petits… I
Més al Casal de Muntanya UME.
I ja és el segon any consecutiu! Després de provar-ho, tothom ho volia repetir.
Alguns nens que ja sabien de què anava la cosa i que no s’ho volien perdre aquest
any i, naturalment, tots aquells petits amants de la muntanya que hi van participar
per primera vegada. I ens han dit que repetiran!
Com a centre de muntanya, volíem apropar-nos més a aquesta forma de vida. El
Casal, que va tenir lloc durant quatre setmanes, estava dividit en diferents temàtiques: natura, ecologia, supervivència i orientació, i esports de muntanya. Ja que el
nostre objectiu és passar-ho bé, però alhora ensenyar. Aquí, a UME, som monitors però també som educadors de nens que aprenen alhora que juguen i es diverteixen, especialment en desenvolupar una bona relació amb la muntanya.
I, per a qui se n’hagi quedat amb ganes, l’any que ve prometem més: matins de
jocs, tallers, escalar al rocòdrom, piscina, sortides... I excursions de tot el dia. El
nostre país és petit, com deia Lluis Llach, però té molts racons perquè els explorem a peu!
Donem les gràcies a tots aquells que ho han fet possible: els petits participants del
grup més jove (de 6 a 10 anys); el grupsdels més grans que han servit com a model (de 10 a 14 anys), els monitors, sempre tan
entregats; i tota aquella gent que, d’una manera o una altra hi han posat tot l’esforç perquè per segon any es pogués realitzar.
Us hi esperem l’any que ve!
Ah! I no deixeu de venir a la Secció Infantil i Juvenil. La Mel n’estarà encantada!
Laia Lera

Búlder a Sud-àfrica
Waka, waka, eh! eh!....Volia anar a Àfrica. Ara, hi vull tornar.
Podria dir que és per la calidesa dels natius, els seus somriures, els balls quan arribes a un poblat. Podria dir que potser per
l’esperit de lluita, l’empenta amb què afronten la vida i l’optimisme que encomanen. Podria dir que possiblement per la bellesa dels paisatges, les majestuoses muntanyes que s’alcen i la força de les ones del mar. Podria dir que és per l’espectacularitat
de la fauna, de la diversitat de sistemes. Podria dir que, de molt segur, és pels racons perduts, per l’encant de cada camí, pel
mar, per la muntanya, pels poblats de l’interior o per les grans ciutats, per les històries que tenen per explicar, per la manera
d’encarar la vida, i pels diferents i respectats punts de vista. Podria dir-ho i podria explicar-ho, però no crec que m’entenguéssiu.
Vam llogar una furgoneta. La que seria casa nostra. Volíem conèixer-ho tot i sabíem que, d’una altra manera, era impossible.
Una ruta ambiciosa per a un parell de viatgers ambiciosos. El punt de partida: Johannesburg. D’aquí a Pretòria, una de les
capitals. Recordo passejar-hi i, durant aquella tarda, i no veure-hi cap blanc. Cap. D’allà cap al Kruger National Park: una
reserva immensa on viuen gran quantitat d’animals. Zebres, rinoceronts, hipopòtams, lleons, àguiles, voltors, girafes, búfals,
antílops... i, ah, sí, elefants! Elefants que ens van donar un bon ensurt. Bé, en realitat, no va ser bo. Ens vam aturar a observar
un elefant solitari que hi havia a pocs metres del cotxe. De sobte, però, es va encarar amb nosaltres. Diuen que els elefants
no ataquen cotxes però l’animal començava a córrer cap a nosaltres. No, no, els elefants no ataquen cotxes, vam dir amb
menys confiança. Quan ens vam adonar, l’animal movia frenèticament la trompa i les orelles, mentre xiulava com un boig.
Allò que els elefants no
ataquen cotxes més aviat ens semblava un mite. Sort que, al final, tot va acabar bé. Un consell: mai deixeu de mirar aquests
animals als ulls. No caldria sinó!
Dies després, vam entrar en un petit país que es troba dins de la República de Sud-Àfrica, Swazilàndia. Diria que vam agafar
la pitjor entrada possible però després ens vam adonar que, realment, allà les carreteres asfaltades i sense esvorancs són
desconegudes.
EL
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La ruta continuava de nou per Sud-Àfrica, amb la visita a una
tribu típica africana, la zulú. Hi vam aprendre molt d’una
manera de viure tradicional i totalment diferent de la nostra.
Vam seguir camí cap a la costa. A partir d’aquell moment, el
país se’ns presentava diferent, semblava un altre. Més tard,
vaig llegir una frase: Sud-Àfrica, un món dins d’un país. Tenien raó. Aquella zona no tenia res a veure amb l’anterior!
Primer Santa Lucia, amb platges on pots prendre el sol però
amb la companyia d’hipopòtams i cocodrils; després Durban, una ciutat negra, on un terç de la població és hindú;
més tard, la Wild Coast, anomenada així pels mariners per
l’aspecte salvatge de les seves badies i penya-segats. D’allà,
cap a East London, que marcava l’inici de la Sunshine Coast,
coneguda per les visites dels dofins a les seves platges. Ens
hi vam quedar més del que tocava, després de descobrir i
enamorar-nos d’un petit poble famós per ser la meca del surf: Jeffreys Bay. I sí, vam surfejar. Vam surfejar, de fet, unes ones
que no hi ha al Mediterrani ni amb la tempesta perfecta de George Clooney. Allà feia sol. És la màgia de l’Índic, suposo.
Tot i anar endarrerits, aviat vam tornar a agafar ritme per la Garden Route, un dels llocs més bonics de tota Sud-Àfrica, diuen
(i ho corroboro!): Knysna (pronunciat ‘naisna’ i paraula que mai aconseguiré que el Rubén digui correctament); Mossel Bay,
casa del gran tauró blanc; i Cape Agulhas, el lloc més meridional del continent africà i on s’ajunten els dos oceans que el banyen: l’Atlàntic amb els seus corrents freds i l’Índic, càlid i hospitalari. Diuen que, precisament, es diu Agulhas (en portuguès,
“agulles”), perquè és el lloc on la mesura del nord magnètic i el geogràfic coincideixen, ja que no hi afecta la desviació a la brúixola.
Finalment, Cape Town. Si hagués d’escollir, la ciutat més bonica del país. Hi vam estar un parell de dies visitant la península: un
d’ells, excursió al Cape Point i el Cape of Good Hope. Un mal dia, però, per caminar per la muntanya. Era hivern, a l’hemisferi
sud però, fins aquell dia, no ho hauria dit ningú. L’altre, visita a Robben Island, presó política, l’Alcatraz africana, on va estar
tancat Nelson Mandela durant 27 anys.
Pocs dies després, començava un viatge diferent. Cap al nord, cap a l’interior. Per primer cop deixaríem de ser nòmades de la
carretera. Després de veure fotografies i vídeos, ens moríem de ganes d’arribar a la terra de les roques, al paradís del bloc al
continent africà, Rocklands.
Des del primer moment, ens vam installar al càmping i vam sortir corrents a fer d’exploradors.
Primer, al sector Plateau, un lloc que va resultar, simplement, impressionant. Miressis on miressis, hi trobaves increïbles desploms de roca de gres vermellós. Una roca molt compacta i amb molta adherència. Aquell dia, el Rubén fa un 6c i un 6b+.
Blocs curts, d’entre 5 i 8 moviments, tots top-out (sortit per dalt). Gran varietat de cantos , però tots boníssims! Jo prefereixo
anar a fer d’aventurera i sortir a caminar un parell d’hores per aquells paratges tan peculiars. Quan cau el sol, ens trobem. El
Rubén em parla d’un bloc que no ha aconseguit encadenar. Parlem del sopar mentre veiem la posta de sol més impressionant
que haguéssim vist mai.
L’endemà, amb les mans encara vermelles, vam tornar a posar el crashpad a l’esquena. Tocava el Torn de Middle i Far Plateau.
Ens vam fer un fart de fer línies, entre elles obro i encadeno el meu primer bloc a Rocklands. Fins i tot, li posem nom: 1st
Round, 1st Rocklands (picada d’ullet)!
Per la tarda, canvi de sector: Waterfall. Hi hauria, de veritat, una cascada? Sí, una cascada i un grup de gent enfeinada en un sol
bloc que formava el sector. Després de la caminada, el Rubén continuava fanàtic perdut. Encara amb una hora de llum per endavant, l’acompanyo al bloc pendent del dia anterior. Tenia curiositat. És un bloc curt de 4 moviments: sortir de dos cantos,
agafar una regleta de mitja falange amb esquerra, una regleta roma amb dreta i pujar peus; rebotar amb dreta a una regleta de
poc més de mig centímetre i, finalment, fer un dinàmic al
top i un mantel per sortir. Últim intent abans de fer-se de
nit... Encadena!
Encara ens quedava un dia. Vam anar al sector Fields of Joy,
més lluny que els anteriors, però la caminada va valer la
pena: blocs més alts, high balls i alguna via d’esportiva. Allà
una parella de japonesos provant un 8è en una cova. Elit
d’un altre món. Ja no quedava pell als dits però tot i així,
vam fer mitja dotzena de blocs, entre ells Laia’s Crew
(batejat pel Rubén i traduït al català com “la Laia escriu”).
A mitja tarda recollim i ens en tornem, que encara hem
d’arribar a Cape Town, fer les últimes compres, visitar el
centre, agafar un tren que ens portarà en només 27 hores a
Johannesburg, i anar a cap l’aeroport en direcció a casa.
I, com he dit a l’inici, no ho entendríeu perquè com bé explica un proverbi zulú: Isihlahla saziwa ngezithelo zaso*. Què
vol dir “Un arbre es coneix pel seu fruit”.
Laia Lera
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Campaments a Queralbs...
Campament base
Un estiu més s’han celebrat els Campaments de l’UME,
enguany a Queralbs. I sense cap mena de dubte, aquesta és una activitat molt esperada per nens i monitors,
els primers perquè passen deu dies entre nens de la
seva edat, fent amistats noves, jugant, dormint en tendes d’acampada, fent excursions i activitats que ajuden
al bon desenvolupament del campament. I el monitors,
perquè passen mesos abans preparant deu dies de
somni perquè els que hi participin no puguin oblidarho mai.
Després de dotze anys participant-hi, aquest és el
primer en què puc opinar des de la perspectiva de
monitora. Fins ara, m’havia preocupat de passar-ho bé
els meus companys i jo; aquesta vegada, per això, també he tingut la responsabilitat de fer que tothom gaudís d’aquests dies, i veure com això passava ha estat
genial.
El primer dia, encara a Gavà, ja es veien cares d’emoció en els nens, alguns no podien aguantar-se les
ganes de marxar, altres s’acomiadaven dels pares com
si no els haguessin de veure més, però tots tenien ganes d’arribar, veure els terrenys i conèixer els seus nous companys de tenda.
Allà al campament, i després de conèixer els “monis” nous (que érem uns quants!) i dinar els entrepans de casa vam
fer jocs de presentació i jocs per conèixer l’entorn. I ja a l’hora de sopar vam poder gaudir del menjar de campaments que ens van preparar els cuiners.
Durant gairebé tots els dies que van anar passant, ens vam despertar a les vuit del matí amb alguna dinàmica (ballar,
córrer...) per agrupar-nos tots i anar a esmorzar. Després d’esmorzar, tocava el moment de neteja personal, rentarse la cara i les dents, pentinar-se... i després tots els nens amb el seu monitor netejàvem i endreçàvem les tendes.
Una activitat essencial per mantenir l’ordre! Un cop havíem acabat amb la neteja de l’espai on dormien els nens,
tocaven els serveis diaris: rentar les olles, decorar el terreny, fer les postres i el tang... i fins i tot fer un rècord de
petons!
Activitat de matí, remullada al riu o la piscina (tot i que la pluja no ens va deixar fer-ho sempre!), dinar, activitats de
tarda i temps lliure...! No, si no vam parar ni un moment!
Alguns dies, per això, van ser encara més especials! Com el dia del monogràfic, inspirat en la Polinèsia, on tots ens
vam fer les nostres disfresses de hawaians, amb decorats típics com tòtems i flors i ens vam aprendre un ball que els
pares van poder apreciar l’últim dia. O l’excursió de
tot un dia a Núria, on els més grans del Base (que
passaran a l’Anar i Tornar l’any que ve) van pujar al
pic de l’Àliga i la resta van fer una excursió més
planera. Allà també ens vam trobar amb els d’AiT
que acabaven la seva última ruta i després de passar-hi tot el dia, vam tornar a baixar en cremallera
(els del Base).
El penúltim dia, també va ser prou especial, ja que
els nens van descobrir qui era el Zorro (el personatge que els feia bromes a les nits o a vegades
durant el dia i tot) durant els campaments en un
judici on van poder dir la seva i acusar a qui creien
que era... Però la veritat és que van ser ven pocs els
que van encertar qui va ser!
A veure si per l’any que ve vénen tots amb els ulls
més oberts i descobreixen qui és el Zorro! Jo REPETIRÉ!
Laura Zurriaga
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Una aventura d’estiu
Anar i Tornar
Any rere any tornen els campaments de l’UME i
amb ells l’Anar i Tornar. Aquest grup és format per
nens i nenes d’edats entre 12 i 14 anys, els quals fan
la seva primera ruta dins dels campaments, dividint
els dies de ruta en dues sortides, d’una i dues nits
respectivament. Aquest any gaudíem d’estar a Queralbs, prop de la vall de Núria, que sabíem que era
un indret que havien de visitar. La primera sortida
d’una nit vam optar per agafar el camí en direcció al
refugi Coma de Vaca passant pel salt del Grill, un
salt d’aigua força impressionant. Per a la segona
sortida ens vam dividir en dos grups de 15 ocupants,
a causa de la gran demanada que tenim cada any. Les
rutes preses tenien en comú que ens trobaríem la
segona nit a la vall de Núria, on el grup amb més
experiència va agafar el camí en direcció a Coma de
Vaca i el grup amb menys experiència en direcció la
font de l’Home Mort. Al dia següent, per aprofitar el
matí abans de trobar-nos amb el campament base a la vall i fer un dinar de germanor, separats en els mateixos
grups d’aquesta segona sortida, el grup amb més experiència va pujar al pic del Puigmal, i l’altre al pic del Noucreus. Tota foto, vídeo o paraula es queda curt a l’hora de descriure aquesta experiència, per a molts la primera
de moltes que viuran a la muntanya, com plantar i desplantar tendes cada dia o fer-se el seu propi menjar. Segur
que tots tenim un record del primer cop que vam utilitzar un fogonet, de la primera butllofa que ens van fer les
botes o del primer cop que miràvem un mapa. A l’Anar i Tornar veiem aquestes primeres experiències a la muntanya, però sense deixar de banda els somriures, les rialles i les bones amistats!
Esteban Torres

Itinerant
Com cada any, el Campament Itinerant 2011 ha consistit en la realització d’una ruta de vuit dies amb els joves més
grans de l’entitat. Vuit dies pujant i baixant muntanyes, carregant la motxilla, muntant i desmuntant les tendes,
dormint al terra... Però, com és que tot i això tant els monitors com els joves seguim venint i volent tornar any
rere any al campament itinerant? Perquè ens agrada
patir? Perquè ens agrada suar?
No! Perquè són vuit dies inoblidables! Vuit dies de
noves experiències, noves sensacions, nous moments
de superació personal i de convivència amb el grup.
Són vuit dies on l’equip és el que compta per damunt
de tot, i tots en formem part. Som protagonistes dels
actes, les decisions, les activitats i l’organització, perquè
el campament itinerant es crea a partir dels nostres
desitjos, els nostres gustos i les nostres necessitats.
Això crea un campament diferent cada any, únic i irrepetible, amb una organització diferent, amb responsabilitats pròpies i collectives, i promulgant uns valors
envers la natura que fan dels joves un equip autònom i
amb una gran experiència, capaç de gaudir de la natura
amb la màxima seguretat.
Enguany la ruta s’ha centrat en el Pirineu francès, començant a La Tour de Carol i acabant a la vall de Núria. Hem vist paisatges com els de la vall de les Bulloses
o les gorges de Carançà, hem assolit pics com el Carlit i el Puigmal, ens hem banyat en llacs gelats i en termes
naturals amb l’aigua bullint... però per damunt de tot, ens ho hem passat genial!
Marc Comas
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Entrevista a... Gisela Comas
“La muntanya compartida amb amics, mola!”
La Gisela ha nascut a l’UME i als campaments. Des de ben petita ha fet totes les sortides de l’entitat:
primer amb els pares i família i després amb els amics. Ella i un petit grup van ser els iniciadors del
que ara en diem “anar i tornar” i per recaptar diners van dissenyar un jersei amb un cargol, simpatiquíssim, que es venia a bon preu i que algun monitor encara porta.
La veritat és que la muntanya li encanta. I té deliri pels esports de muntanya, sobretot l’esquí. Però
també li agrada molt viatjar. Per això sempre està disposada a conèixer nous indrets.
Aventurera i entusiasta, sempre està disposada a collaborar en els campaments. Actualment viu a
Madrid, però sempre troba uns dies de les seves vacances per poder portar el grup d’itinerant a fer
la ruta de l’estiu. Això se li ha de valorar moltíssim, ja que no és fàcil trobar monitors per a aquests
nois i noies més grans, amb ganes de caminar i fer una travessa de 8 o 9 dies.
És la sòcia núm. 833

Quants anys portes com a monitora de campaments, especialment d’itinerant?
Comencen a sonar molts anys, però com a monitora ja puc comptar 8 anys i concretament com a monitora
d'itinerant en són els últims 4; abans vaig estar portant el grup d'anar i tornar que també fa rutes, però de menys
dies.
Com et prepares físicament i com pots preparar els campaments si estàs tan lluny?
Durant tot l'any faig diverses activitats de muntanya, que fan que tingui una bona resistència encara que m'agrada, els últims mesos, entrenar una mica la potència, perquè mai saps què pot passar, i algun dia sempre toca
portar més pes del compte o buscar algun camí que surt al mapa però que no s’acaba de veure... També amb els
joves tenim una sortida preparatòria unes setmanes abans. Però el que de veritat és important és la preparació
de l'itinerant en si, i en això repartir tasques és essencial. Amb el temps es van aprenent moltes coses i també
hem tingut molts bons mestres. Per una banda hi ha la ruta, però també les activitats que volem fer amb els
joves, el menjar, els allotjaments... A l’itinerant no som gaires monitors, i per això comptem sempre amb el
consell de la gent de l’UME i el suport de la resta de l’equip de Campaments.
Quants joves dels que has portat a la muntanya s’han dedicat després a aquest àmbit?
Potser directament no s’hi dediquen, però sí que segueixen connectats amb la muntanya; alguns t'expliquen que
han portat als seus amics o a la família a algun dels llocs on havien estat de campaments. En tot cas sí que m’agradaria que fos més alt el número i per això estem introduint alguns canvis en la dinàmica de la secció i de l'
itinerant, també volem formar-nos una mica més.
Què és el que més t’agrada de la Secció Infantil i Juvenil?
El que més m'agrada és veure com van creixent els nens, i com una mateixa situació va canviant, va evolucionant... i això es veu molt als campaments. Per una banda, és l'activitat més gran, completa i divertida de la secció,
i per una altra banda, la veritat, jo he nascut als campaments, perquè de ben petita ja hi anava amb els pares...
Llavors he sentit algunes vegades i ho penso de veritat, que els campaments són com una part de l'estiu, uns
dies on tot té un altre moviment, on vius intensament moltes coses, on ets sents part de la muntanya, on els
teus companys es converteixen en amics i on quan tornes penses: “la muntanya compartida amb amics, mola!”
A quines altres activitats de l’UME participes?
Actualment, no tantes com voldria! M'agrada i gaudeixo molt participant a les activitats grans del centre: la Marxa del Garraf, l’aniversari, l’Aplec... i aquest últim any amb altres monitors hem fet el curs d'alpinisme que ens
ha encantat, encara que a vegades això de treballar i viure a Madrid complica tot una mica més.
Segueixes fent muntanya a Madrid?
És clar, a Madrid també hi ha muntanyes! Desprès d'algunes reticències inicials, des de l'any passat formo part
d'un equip d'esquí de muntanya d'un centre de Madrid i entreno en un boulder a prop de casa. Perquè encara
que m'estimo molt el Garraf i els Pirineus vull seguir descobrint muntanyes!
Mercè Mitjans
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Formació (octubre-novembre)
Vols adquirir autonomia a muntanya? Aquí tens els 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. Heu de saber que tots els socis
poden rebre subvenció de l’entitat –mireu les bases a l’entitat. Si hi 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: els cursos es realitzaran
cada dos mesos, així es donarà garantia que la gent que s’iniciï tindrà els coneixements mínims adquirits al final d’aquest
període. El proper curs començarà al novembre. Places limitades a 6 persones.
formació continuada el tercer diumenge de cada mes
Iniciació a l’EXCURSIONISME
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.
IV Jornades d’identificació de BOLETS
18 i 19 de novembre
Docència a càrrec del soci Alfonso Vilches. Lloc de l’aula: UME. Dates del curs: divendres 18, sessió teòrica i dissabte 19,
sortida a muntanya. Preu del curs: pendent de determinar. Places limitades a 12 persones. Inscripcions obertes fins a
exhaurir-les.
Curs d’iniciació a la NEU
3 i 4 de desembre
Raquetes de neu, utilització de l’Arva i iglús de neu, aquests seran els 3 pilars dels curs. Docència a càrrec de socis d’ME. Lloc: Pirineu, segons l’estat de la neu. Places limitades. L’objectiu és acostar la neu als excursionistes amb coneixements i seguretat.
Curs d’interpretació de mapes i bruíxola i curs iniciació al GPS
tardor
Docència a càrrec de socis d’UME. Lloc: aula d’UME i muntanyes de Gavà. L’objectiu del curs és inculcar als assistents la
importància dels mapes a muntanya, els elements que els integren i l’ús de la brúixola per saber on som i com orientarnos. L’objectiu del curs de GPS és aprendre’n el funcionament i treure’n el màxim profit, tant lúdic com pel que fa a la
seguretat a muntanya.
Curs d’iniciació al TAST de VINS
novembre / desembre, encara a determinar
Docència a càrrec de l’enòleg Xavier Bassa. Lloc de l’aula: Museu de Gavà. Dates del curs: sortirà publicat al web de
l’entitat. Preu del curs: pendent. Inscripcions limitades fins a exhaurir les 30 places disponibles.
Redacció

IV Jornades
d’identificació de BOLETS

Curs d’iniciació a la NEU

Per quart any consecutiu, amb l’arribada de la tardor ens
calcem les botes, agafem el cistell i anem a muntanya de
caça. La tardor és sinònim de bolets al nostre país, i què
millor que aprendre a identificar-los i tastar-los. De la mà
d’Alfonso Vilches (Tuercas) adquirirem els coneixements
bàsics de la natura que envolta cada bolet i les seves característiques. No només els caçaràs i els aprendràs a
identificar, sinó que fins i tot te’ls menjaràs. Les dates de
les jornades són el 18 i 19 de novembre.
Redacció

Obrim una nova porta al contacte amb la neu. No parlem
d’esquí de fons i alpí, que ja en farem més endavant, ni de
fer alta muntanya amb tot el que comporta. Parlem d’introduir en el món de la neu a nivell d’excursionisme als
excursionistes que habitualment s’allunyen d’aquest medi.
Hi haurà 3 temes de coneixement: raquetes de neu, per
avançar; construcció d’iglús per descansar i utilització de
l’Arva com a element fonamental de seguretat. El curs
tindrà lloc a principis de desembre.
Redacció

Vegueria 2011
Curs d’escalada. Nivell 1. (del 20 d’octubre a l’1 de novembre). Lloc: UEC-Cornellà: Edifici PRESCA 4a. planta (Parc de
Can Mercader de Cornellà de Llobregat). Horari de 20 a 22 h. Termini màxim d’inscripció: dijous 14 de novembre de
2011. Preu: 105 €. Més informació al següent enllaç: http://www.aeebll.org/agenda_cursos.htm
Curs d’orientació a la muntanya. Nivell 1. (del 15 al 23 d’octubre). Lloc: UEC-Olesa: c/Vall d’Aran, s/n. Termini màxim
d’inscripció: 6 d’octubre de 2011. Preu: 75 €. Més informació al següent enllaç: http://www.aeebll.org/
agenda_cursos.htm
Redacció
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Dissabte 1

OCTUBRE

Infantil i Juvenil AMB PARES I MARES

ACTIVITAT I REUNIÓ

Inici del nou curs. La secció infantil ens trobarem al local a les 17 h, la
secció juvenil a les 18 h i a les 19 h hi haurà reunió amb els pares.

Dissabte 8

Excursionisme

SENDERISME

GR83 - 1a etapa, de Mataró a Sant Martí de Montnegre. Dist. 25,5 km

Diumenge 9

Entitat

EL REPTE 21 RG

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

Diumenge 9

Entitat

VISITA AL CASTELL
D'ERAMPRUNYÀ

Visita guiada al castell d'Eramprunyà i rodalies de mà dels guies voluntaris d'UME. Cal fer reserva prèviament al telèfon 932639610.

Divendres 14 Entitat

MARXA DEL GARRAF

Trobada de voluntaris de la Marxa del Garraf. Els que vulgueu participar com a voluntaris en l'organització veniu, a les 20 h, al local social.

Dissabte 15

Infantil

EXCURSIÓ

Pujarem al cim del Tagament (Montseny). Excursió de tot el dia.

Dissabte 15

Excursionisme

SENDERISME

Excursió pel Berguedà.

Diumenge 16 Juvenil

TAST D'ESPELEOLOGIA

Principis d'espeleologia. Anirem a fer una cova.

Diumenge 16 Excursionisme

FORMACIÓ

Cicle d'iniciació a l'excursionisme. Interessats: reunió preparatòria del
divendres 14 d'octubre, a les 20 h. Preu assegurança 5 euros.

Cap de setmaExcursionisme
na 22 i 23

SENDERISME

Sortida als Ports de Beseit.

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Diumenge 6

Entitat

MARXA DEL GARRAF

XVII Marxa del Garraf. Podeu participar en la modalitat G45 (12
hores), marxa de resistència de la CCCR, o en la G21 (7 hores). Inscripcions limitades.

Divendres11

Entitat

MARXA DEL GARRAF

Refrigeri i pica-pica per als voluntaris de l'organització. Ens trobarem
tots a les 20.30 h al local social.

Dissabte 12

Excursionisme

SENDERISME

GR83 - 2a etapa, de Sant Martí de Montnegre a Arbúcies. Dist. 25 km

Diumenge 13 Entitat

EL REPTE 21 RG

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

Diumenge 13 Entitat

VISITA AL CASTELL
D'ERAMPRUNYÀ

Visita guiada al castell d'Eramprunyà i rodalies de mà dels guies voluntaris d'UME. Cal fer reserva prèviament al telèfon 932639610.

Divendres 18 i
Entitat
dissabte 19

IV JORNADES BOLETAIRES

Divendres: 20.30 h, xerrada al local. El lloc de la sortida de dissabte
vindrà determinat per les condicions meteorològiques. Inscripcions a
secretaria.

NOVEMBRE

Cap de setmaSORTIDA DE CAP DE
Infantil i Juvenil SETMANA
na 19 i 20

Passarem el cap de setmana en un alberg de Catalunya. I farem moltes
excursions!

Diumenge 20 Excursionisme

FORMACIÓ

Cicle d'iniciació a l'excursionisme. Interessats: reunió preparatòria del
divendres 18 de novembre, a les 20 h. Preu assegurança 5 euros.

Dissabte 26

SENDERISME

Excursió per Montserrat.

Excursionisme

Horari Secretaria
Rambla Lluch, 4.

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dilluns de 19.30-22.30 h.
Dimarts i dijous de 18.00-20.30 h.
Dimecres de 19.30-23.00 h.

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

