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Havia de sortir en portada: el nostre soci Josep M. Moyà
ha fet els 212 tres mil del Pirineu, tota una proesa. A
les pàgines interiors ens explica la raó d’aquesta iniciativa,
quan va començar, com l’ha portada a terme, quins han
estat els cims més emblemàtics per a ell i les persones a
qui ha d’agrair el suport. Evidentment no volem quedarnos només amb el seu article. Us avancem que al proper
Butlletí pensem entrevistar-lo per tal que encara ens expliqui més coses de la seva afició i estima per la muntanya.
Els 212 tres mil del Pirineu estan catalogats oficialment
per la Federació Internacional de Muntanyisme i Escalada.
Hi ha 129 cims principals i 83 secundaris, tots ells dividits en 11 zones. Fer-los tots requereix
constància, il·lusió, valentia, temps, estima… Moltes felicitats, Josep M.

Bicicleta de muntanya

Mercè Mitjans
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Els 212 tres mil del Pirineu

Excursionistes de
Catalunya
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Els 212 tres mil del Pirineu:
Un somni fet realitat

Entrevista a ...
Juan Carlos Escuté

Pàg. 6 - 7

Espeleologia

Pàg. 10

Excursionisme

Formació, excursionisme,
escalada, iniciació a la
neu ...
Pàg. 11

17a edició de la Marxa del Garraf

Infantil
i juvenil
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i Juvenil
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Biblioteca
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Lloguer de Material
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Rocòdrom
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La 17a edició de la Marxa, tot i haver estat marcada per la pluja, va portar-se a terme amb bastant participació. Un cop més, els marxadors que volen puntuar a la Copa Catalana de Marxes
de Resistència o aquells a qui no importa la pluja van sortir diumenge dia 6 per participar novament d’aquest recorregut pel Garraf, que des de fa uns anys es presenta en les dues modalitats:
G-21 (de 21 quilòmetres) i G-45 (de 45 quilòmetres). Afortunadament, les caigudes no van ser
tantes com les que s’esperaven i el bon humor i l’optimisme dels participants van ajudar a finalitzar una jornada ben diferent de les edicions anteriors.
Mercè Mitjans

Escola de Muntanya

Felicitació de Nadal
Un any més l’UME felicita als seus socis, en aquestes dates tan especials, desitjant-los un Bon Nadal i un Feliç any 2012!!

Rambla Lluch, 4 08850 Gavà
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Espais propers

Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:
2440 Daniel Sánchez
2441 Óscar Pujolar
2442 Cristina Sánchez
2443 Paula Pujolar
2444 Mayte Bernal
2445 Bartolomé Realo

No fa gaire temps que sortir a
passejar pels voltants de la majoria dels pobles i municipis de
Catalunya era una qüestió de
temps i de ganes de gaudir d’unes
hores d’esbarjo, on uns caminàvem, altres feien pícnic, altres
passejaven, etc. D’uns anys ençà,cada cop hem de marxar més
lluny per poder fer el mateix i les
possibilitats econòmiques són
més minses.
Ens podem preguntar: cap càrrec
de les administracions és capaç de
veure-ho? Segurament sí que ho
veuen, però és més productiu
seguir fent obres que podrien
esperar o que senzillament no fan
falta. Passejant pel parc del

2446 Laura Realo
2447 Héctor Realo
2448 Pablo Sánchez
2449 Claudia Hernández
2450 Marc González
2451 Jenifer Cando
2452 Jorge Juan-Creix
2454 Antonio David Cepero
2455 Vanesa Quesada

On són les taules? On són els
pins? On som nosaltres? Tot ho
trobem a casa, on a uns quans
els interessa que hi siguin. Si us
plau, a qui correspongui, que
obri els ulls i vegi, que pari l’orella i escolti, que posi la mà i
ajudi. Res més fàcil que posar
quatre taules, deixar quatre pins
i convidar a tothom a passar un
bon dia a la natura. Fins aviat i
bones festes.
Miquel Comas

Des d’UME volem començar una nova iniciativa. Es tracta d’organitzar una Fira Solidària, amb la finalitat de
destinar la recaptació a una entitat gavanenca de caire social, en aquest cas Càrites de Gavà. Els socis podran
aportar material esportiu que ja no utilitzen. En cas d’optar a l’opció de venda el preu el posarà el soci i un
30% anirà per a Càrites. En cas que els articles siguin de donació el preu el posarà l’UME i el 100% de la recaptació anirà per a l’entitat social esmentada. Només es podran vendre articles aportats pels socis d’UME,
limitant a 4-5 articles per persona. En cas que algun no soci vulgui aportar algun article haurà de ser mitjançant donació. Els articles per a vendre o donats caldrà portar-los al local de la nostra Entitat, una setmana
abans. Les dates són: el 4 de febrer, el 3 de març i el 14 d’abril del 2012. Seran tres dissabtes i el
primer dia està previst fer una caminada solidària. Us animem a col·laborar en aquest nou projecte. Per a més
informació consulteu el web del Grup: www.umegava.org .
Redacció

2457 Arnau Cepero
2458 Óscar Sánchez
2459 Andrea Caballero
2460 Francisco Giménez
2461 Rosario Cáceres
2462 Laura Giménez
2463 Pere Martí
2464 Tina Asensio
2465 Víctor Martí
2466 Gerard Martí
2467 Juan Carlos Tortajada
2468 Carla Porcar
2469 Miquel Solé
2470 José Manuel Martín

EL

Necessitem més espais adequats
perquè els ciutadans puguin gaudir gastant el menys possible en
desplaçaments. Els temps que
corren no són per gastar el que
no tenim, són temps de solidaritat i de facilitar, amb el que es
pugui, la vida diària de tothom.

Molts som els que trobem uns
moments de felicitat el costat
de la família, dels companys, dels
amics, fent un àpat o celebrant
quelcom al voltant d’una taula
envoltats de quatre pins.

Fira Solidària

2453 Rubén Giménez

2456 Alba Cepero

Mil·lenni són molts dies els que es
veuen famílies i amics celebrant-hi
alguna cosa o passant-hi el dia a
les quatre taules que hi ha. No
seria bo fer més infraestructures
perquè els ciutadans puguin passar-hi un dia agradable? Cal que
ens desplacem més lluny per poder gaudir d’un dia al camp o a la
muntanya, amb el cost que això
suposa?

GRUP

Renova’t el carnet d’UME

Llicències federatives 2012

Butlletí en format digital

A partir del gener ja pots passar
per Secretaria, qualsevol dimecres o divendres, de 19 a 21 h, a
renovar el teu carnet de soci.
Recorda que al carnet actual (de
color blau) hi hem d’afegir l’any
2012 per tal que tingui validesa
durant el proper any. No te’l
deixis a casa. Aprofitarem per
actualitzar les teves dades i les
de la teva família. T’hi esperem!

Els interessats a tramitar la llicència
federativa 2012 podeu escriure un
c o r r e u
e l e c t r ò n i c
a umegava@gmail.com indicant quin
tipus de llicència federativa voleu.
Recordeu que per tramitar la llicència federativa cal ser soci amb una
antiguitat de 6 mesos o més. A data
de tancament d’aquest butlletí encara no ens ha arribat la informació
sobre preus i cobertures per al
2012, però ben aviat ho podreu
consultar a la nostra pàgina web.

Secretaria

El butlletí que esteu llegint ara
mateix és el darrer número que
enviarem per correu postal a
tots el socis de l’entitat. A partir
del proper número, farem la
tramesa d’“El Grup” per correu
electrònic. Per això és molt
important que verifiqueu les
vostres dades a Secretaria i que
el vostre mail estigui actualitzat.
Aquesta nova forma de comunicació amb tots vosaltres suposarà un estalvi significatiu en les
despeses de l’entitat.

Secretaria

Secretaria
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Aplec Sant Miquel 2011: 50 Anys d’Aplec
Enguany hem celebrat 50 anys de l’Aplec de Sant Miquel,
ja que es va recuperar l’any 1961, per part d’un grup de
joves i gent del poble de Gavà engrescats per mossèn
Abelard (jove capellà que aleshores era vicari de la parròquia de Sant Pere de Gavà), que van voler recuperar
una de les festes que es feien des de l’edat mitjana. Sabem que en aquell temps els mitjans econòmics no eren
gaires, però d’il·lusió no en mancava i això va fer que
d’una idea es fos gestant un gran projecte i que es trobessin gent anònima i no tan anònima que es va afegir al
projecte, començant en primer lloc per la neteja de
l’indret, l’arranjament de l’ermita (col·locació de portes
de fusta, campana) i també del camí, incorporant-hi una sèrie de placetes per gaudir del lloc tot
fent camí cap al castell d’Eramprunya i l’Ermita de Sant Miquel. Aquest projecte va reunir un grup
de gent de Gavà que va treballar de valent en un indret poc comunicat amb el que avui diríem poble, ja que l’ermita de Sant Miquel es troba dins del castell d’Eramprunyà. Sabem que el projecte va
haver de superar molts obstacles, entre ells el permís dels propietaris del castell per poder dur a
terme l’arranjament de l’ermita. Hem parlat amb gent que va fer tasques de neteja amb un tractor,
el fuster que fa ver les portes de l’ermita, d’altres que s’encarregaven de les begudes que es donaven al bar... Han passant molts anys però tots tenen un gran record de tots aquells aplecs. 50 anys
més tard recordem aquella data on sens dubte la figura de mossèn Abelard va ser fonamental.
Volem destacar el gran treball dut a terme per tota aquella gent, que amb moltes ganes i il·lusió
van dedicar els seus esforços per recuperar l’indret i també l’aplec.
D’aquests primers aplecs hem pogut recuperar imatges que ens descriuen com es feia la missa a
dins de l’ermita, l’altar que hi havia dins l’ermita, com es ballaven les sardanes a la plaça al costat
del pi gran, el transport de tot el material (abans no es disposava de pista, per la qual cosa es portava en tractor) però sobretot el que reflecteixen les imatges és la gent, gent que molt ràpidament
es va fer seu l’Aplec, gent que pujava a peu des de Gavà i que de ben segur tenia en el seu pensament que l’Aplec se seguirà celebrant any rere any, gent que esperava que algun dia tot l’indret
pogués retornar al poble. Qui sap si no ha estat gràcies a ells que avui encara conservem part de
l’ermita i del castell, com estaria l’indret d’abandonat si no s’haguessin celebrat els aplecs. Aquesta
mateixa gent que esperava que algun dia pogués passar a mans del poble de Gavà.
Ara després de tots aquests anys, veiem com és d’important no perdre les nostres tradicions, no hem
de deixar que quedi en l’oblit tot que el es feia: celebracions, festes etc. Totes aquestes coses que ens
identifiquen com a poble; tots els esforços que fem
en aquest sentit perquè no es perdin quedaran per a
les properes generacions. Podem assegurar que l’Aplec de Sant Miquel està consolidat com una de les
festes tradicionals més importants de Gavà, i igual
que l’hem pogut mantenir durant 50 anys també es
podrà mantenir per molts anys més, que com he dit
abans, no serà la mateixa gent, de ben segur que seran cares noves, però el que sí serà el mateix és l’esperit, la il·lusió i l’estima per les nostres coses.
Això és el punt comú que des de la primera generació fins a les properes d’aquí a molts anys, ens
portarà a mantenir les nostres tradicions.
Auca
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Open d’escalada al nou Plafó del Piri
El passat diumenge 23 d’octubre, El Marc Comas i jo vam
assistir a la competició d’escalada en bloc del Plafó del
Piri, Open d’Escalada de la FEEC celebrat a Vilassar de
Mar. Enguany s’ha estrenat nou local amb un plafó de
grans dimensions. La competició consistia en 25 blocs
entre 5è i 8a+ i 6 hores per intentar encadenar-ne el
màxim nombre. La puntuació de cada bloc anava lligada a
la seva dificultat. Els cinc escaladors i escaladores que
puntuessin més, passaven a la final de la tarda, i guanyaria
el millor de 2 blocs hiperdurs.
Vam assistir-hi més d’un centenar d’escaladors/es de tots els nivells, de totes les edats i la festa
es va amenitzar amb un Dj i un speaker amb molta marxa. Va ser un matí sense descans, vam
provar tots el blocs parant només per anar a recuperar forces amb un entrepà de botifarra que
preparava l’organització. El Marc i jo ens complementàvem buscant els blocs que més bé se’ns
donaven i ens explicàvem els petits secrets i trucs per poder-los encadenar.
La idea era intentar organitzar la millor estratègia perquè les forces ens acompanyessin durant
tot l’esdeveniment però es respirava massa fanatisme en l’ambient per parar a descansar i vam
continuar fins que el cos va dir prou. A les 6 de la tarda van anunciar els finalistes i vam assistir
a un final de competició molt igualat on el tità Gerard Rull, tot un clàssic dels podis, va acabar
imposant la seva llei. Nosaltres vam aconseguir unes meritòries 17a i 43a posicions.
Al final de tot, ja a les 8 de la nit, era el torn de l’esperat sorteig
de material entre tots els participants utilitzant les paperetes de
la classificatòria. Els concursants afortunats anaven rebent samarretes, peus de gat, taules multipresa i fins hi tot vàries coques i lots de vermut. El premi gran, com és habitual en
aquests esdeveniments, un crashpad (matalàs per a l’escalada en
bloc). Moment d’emoció.... totes les paperetes a l’aire... una
agafada al vol... Rubén! Oh, si el crashpad es meu! No m’ho puc
creure!
Va ser un dia d’escalada envoltats de molt bona gent, de molt fanatisme i amb premi inclòs. Què
més es pot demanar? Esdeveniments com aquests serveixen per promoure l’esport de muntanya a tots els nivells, crear competició sana i potenciar les ganes i els valors de superació en un
ambient familiar i molt acollidor. Des de SEAM seguirem lluitant per aconseguir unes instal·lacions d’escalada de qualitat per a la nostra entitat, que ens permetin progressar i promocionar el nostre esport.
Salut i Grau!
Ruben Marín
http://www.facebook.com/umegava
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Celebrat el VI Congrés Excursionista Català.
L’excursionisme camina a bon peu
Trenta anys després de la seva darrera edició, entre el dissabte 12 i el diumenge 13 de novembre s'ha celebrat a l’auditori del CosmoCaixa (Barcelona) VI Congrés Excursionista Català. Sota el lema “Les
entitats excursionistes al segle XXI”, el VI Congrés Excursionista Català ha dibuixat a través de ponències
d'experts en diferents aspectes relacionats amb el món de l'excursionisme, l’actual context social en què es
desenvolupa l’excursionisme, conèixer com li afecten els canvis legislatius dels darrers anys i aportar mecanismes que siguin d’utilitat a es entitats excursionistes per al seu manteniment i evolució. Per a més informació podeu consultar el web www.feec.cat.

GR107: La Ruta dels Càtar
El passat 30 de juliol vàrem arribar a Montsegur, etapa final del
Camí dels Bons Homes que hem realitzat la secció de Senders. El
Gr 107 surt des del Santuari de Queralt i després de vuit etapes
arriba al castell de Montsegur, seguint la ruta que varen fer els
bons homes i les bones dones quan varen fugir d’Occitània a l’ededat mitjana cap al regne de la Corona d’Aragó, travessant les
muntanyes i les valls dels Pirineus. Així, la ruta surt de la serra de
Queralt, creua el parc natural del Cadí-Moixeró, passant pel massís del Pedraforca, segueix per la plana de la Cerdanya, que és la
més gran d’Europa, a una alçada de 1.500 metres, s’endinsa per la
vall de la Llosa cap a la Portella Blanca per, un cop arribat a Porta
pujar pel Pimorent, l’únic pas que hi havia per creuar cap a França
antigament. Després baixem cap a la vall d’Arieja i pugem cap a Choulà per torna a baixar a buscar les
gorges de la Frau, impressionants per les parets que ens envolten i, en sortir-ne, veiem el destí final del
nostre viatge, Montsegur i el seu castell.
Un destí que si per a nosaltres fou molt, molt divertit i ens omplí d’alegria per haver acabat sense entrebancs, no ens va fer oblidar el destí d’aquella bona gent que a mitjan segle XIII, a causa de les seves creences religioses, va ser perseguida per l’Església oficial de Roma, amb l’ajut de Simó de Montfort; en nom del
rei francès, aquest posà setge als càtars, i després d’una persecució ferotge, al castell de Montsegur. El final
fou o rendició o mort, i els càtars varen preferir morir cremats a la foguera del Prat dels Cremats, que és
al peu del Castell, abans d’abjurar de les seves creences.
L’Església romana imposava el seu poder, el rei francès aconseguiria el que
volia, el territori occità, parava la influència de reis catalans, que tenien lligams de vassallatge amb Occitània, i aquí pau i allà glòria. Tot, és clar, en
nom de Déu. Al mateix temps, l’aportació d’aquesta “croada” fou l’anihilació
d’una cultura occitana molt avançada als temps foscos de l’edat mitjana; una
cultura amb una llibertat de pensament que no es veuria fins al Renaixement. El camí ens dóna una idea d’allò que significava creuar totes aquelles
muntanyes amb la seva duresa, les inclemències del temps, més dur que ara,
els perills del ossos, llops… tot i que hi havia llocs on es podien recollir
perquè els senyors feudals catalans els aixoplugaven.
Els paisatges han estat molt macos i la vegetació, sempre de muntanya, ens
ha acompanyat durant tot el camí. No us explicaré totes les anècdotes perquè seria molt llarg, però si que vull fer esment de la rebuda que ens va
donar el Jean Luc a la Gîte d’Etape de Montsegur perquè a l’entrada ens va
escriure en una pissarra una nota de benvinguda per la finalització del camí.
La festa a Montsegur fou molt divertida perquè vàrem tenir la sort d’estar sols a la gîte, amb un sopar especial… Esperem continuar l’any vinent per Occitània i arribar fins a Foix, resseguint la història d’aquest
regne medieval tan especial i desconegut.
Víctor Espinós
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212 Tres Mil: Un somni fet realitat
Tota aquesta història comença un mes de juliol de 1984; tinc 15 anys i, amb
un grup d’amics més grans que jo, decidim intentar pujar l’Aneto. Són
temps que per anar a Benasque hem d’agafar el tren a Gavà fins a l’estació
de França, i des d’aquí fins a Monzó i després un autobús fins a Benasque.
Són temps en què podem estar una setmana acampats amb les tendes al pla
de la Besurta (1.940 m) i no passa res. Són temps en què no hi ha
aglomeracions a la muntanya; en fi són altres temps…Aquesta primera
sortida a un tres mil la faig amb molt material (grampons, piolet,
paraneus...) que m’ha deixat el Manel Faura i la Carme, grans coneixedors
del Pirineu i amb ascensions al mateix Aneto, Mont Perdut, etc.

Després d’aquesta ascensió a l’estiu, la tardor del 1984 i l’hivern del 1985
els dedico a pujar cims del Pirineu oriental com el Puigmal, Noucreus,
Bastiments, etc. Per fi arriba l’estiu de 1985 en què marxo al Pirineu
central uns dies, i allà pujaré l’Aneto, la Maladeta, el Mont Perdut, el
Taillon i el Casco de Marbore.
L’any 1986 serà un any molt important, ja que faig els primers tres mil
hivernals: la Pica d’Estats, la Punta Verdaguer i el Besiberri nord. També
faré la meva primera cresta, en la qual pujaré uns quants tres mil en una
sola i duríssima jornada: cresta de Salenques a l’Aneto. Durant
aquests anys seguiré pujant tres mil clàssics com el Mulleres, Ballibierna,
cresta de Cregüenya, Coronas...
Fins que l’any 1991 arriba a les meves mans el llibre, Los Tresmiles del Pirineo, del belga afincat a
Espanya i divulgador del Pirineu, Juan Buyse. Aquest llibre l’escriu amb uns quants (33) pirineistes ,
tant francesos com espanyols, i finalment el 14 de setembre de 1995 la UIAA admet els 212 tres mil
com a llista definitiva. A partir d’aquest moment em començo a plantejar pujar els tres mil
del Pirineu.
Divideixo tot el Pirineu en 11 parts, que són:
Zona 1: Balaïtous-Infierno: 18 tres mil, entre ells el més difícil, Torre de Costérillou. Hi he anat
sis vegades per pujar-los tots.
Zona 2: Vignemale: 16 tres mil. Hi he anat tres vegades per pujar-los tots.
Zona 3: Monte Perdido: 22 tres mil. Hi he anat set vegades.
Zona 4: La Munia: 6 tres mil. Hi he anat dues vegades
Zona 5: Neouvielle-Pic Long: 16 tres mil. Hi he anat sis vegades.
Zona 6: Culfreda –Bachimala: 13 tres mil. Hi he anat tres vegades.
Zona 7: Posets-Eriste: 18 tres mil. Hi he anat quatre
vegades.
Zona 8: Clarabide-Perdiguero-Boum: 44 tres mil. Hi he
anat deu vegades.
Zona 9: Maladeta-Aneto: 46 tres mil. Hi he anat dotze
vegades.
Zona 10: Besiberri: 7 tres mil. Hi he anat dues vegades.
Zona 11: Pica d’Estats: 6 tres mil. Hi he anat una vegada.
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Escalada Cavall Bernat

Unes petites estadístiques d’aquest tres mil: 95 els he pujat en solitari i 117 amb diferents
companys. A part dels 212 tres mil, ja porto 112 repeticions, entre elles 42 vegades el cim de
l’Aneto. Quant a cims que no m’hagin agradat gens, podríem dir que les tres agulles del
Vignemale, ja que les vaig fer en solitari i la roca està molt i molt descomposta i fa bastant por.
Un altre cim que em va costar anar-hi tres vegades va ser el Pico Collado de la Rimaya a la zona
d’Aneto-Maladeta.z
Una menció especial per als companys que m’han ajudat a fer tots els tres mil del Pirineu:
Xavier Martí: amb ell he fet 39 tres mil.
Juan Carlos Vizcaíno: amb ell he fet 31 tres mil.
Ruben Pelaez: amb ell he fet 23 tres mil.
Carme Sales: amb ella he fet 13 tres mil.
Tobal Montenegro: amb ell he fet 6 tres mil.
Teresa Trias: amb ella he fet 3 tres mil.
Mª Àngels: amb ella he fet 2 tres mil.
També ens han acompanyat a fer tres mil: Rosa, Mari,
Gerardo, Bernat, Manel, Carme, Eugeni, Taqui, etc.
Un es pot preguntar, com és que has repetit 42 vegades l’Aneto? Doncs molt fàcil, l’Aneto és
l’últim cim de la temporada d’esquí de muntanya, ja que a mitjan juny, l’únic lloc on pots esquiar
és a l’Aneto. I dues setmanes després, per acabar la temporada de canals, on pots fer servir els
piolets a finals de juny? Doncs al corredor Estasen o a les seves variants. Si a això sumes els anys
que porto sortint (27) ja surten els comptes.
Per últim, com a cims per recordar, evidentment la Torre de Costerillou, l’últim tres mil per
acabar els 212 i al mateix temps el més difícil (hi havia anat dues vegades, però el mal temps no
ens va deixar pujar), la cresta de Salenques, el Vignemale, cresta Cabrioles – Lezat. En una sola
jornada he arribat a pujar 11 tres mil.
Moltes gràcies a tota la gent que ha estat al meu costat durant aquests anys i especialment a la
Irene, ja que sense ella aquest projecte hauria estat impossible de realitzar. Tots els vivacs i les
nits en tenda que hem hagut de realitzar, perquè jo l’endemà pogués fer els cims, i tu esperant
pacientment que jo baixés... Gràcies, Irene.
Bibliografía:

Los tresmiles en 30 jornadas (Miquel Capdevila)
Los tresmiles del Pirineo (Juan Buyse)
Pirineos, guía de los 3000 m (Luis Alejos)
Los Pirineos, las 100 mejores ascensiones (Patrice de Bellefon)

Josep M. Moyà
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Aquest any a la Marxa del Garraf, tot i tenir la meteorologia en contra, l’assistència va ser notable. De la G-21 van arribar fins al final 353
participants i de la G-45 n’hi van arribar 558. Si bé, és cert que alguns
no van començar i alguns altres van abandonar, va ser sorprenent la
participació dels marxadors per un dia tant plujós.
Destaquem els participants més joves de la G-21: Roger Noguera de
10 anys i Meritxell Doménech de 15 anys i com a participants més
grans Francesc Jové i Maite Raventós. Per la G-45, els més joves han
estat: Daniel Martínez de 15 anys i Laura Zurriaga de 18 anys i els
més grans :José Carbassa i Carmen Simon
Cal agrair des d’aquestes pàgines la tasca feta per tots els voluntaris dels controls i del marcatge del recorregut, així
com per a les escombres. Un total de 100 persones aproximadament. Finalment agrair, també, la col·laboració de
l’Ajuntament de Gavà, frutas Antonio, Escuela Superior de Quiromasaje y terapias naturales i de Daniel Barquero
( fisioterapeuta).
Mercè Mitjans

G-21
Només llevar-me miro per la finestra. Crec que tots els que participem
a la Marxa hem fet el mateix. Plou força. Abans de res entro a la web
del Meteocat... Buff, quin panorama! Les imatges del radar no auguren
res de bo, la pluja va per llarg. Són les sis, queda molt per a la sortida,
puc esmorzar tranquil. Tinc dubtes, no sé si agafar l’impermeable, total, t’acabes mullant igual. Segur que farà nosa. Al final em penjo a la
cintura un petit cangur, per si de cas el vent, i... au! Quarts de 8, somhi! A la sortida em trobo amb gent coneguda, això compensa tot el mal
temps que pugui fer. Miris on miris el cel està ben tapat, tenim pluja per
estona. No sembla que ens importi gaire, estem un pèl bojos, oi? Ara
només tinc al cap anar amb compte i no prendre mal, tinc una cursa el diumenge següent i no me la vull perdre. Tanmateix, el neguit de prendre mal s’oblida tot just donar la sortida. Ànims, gent! No triga gaire el moment de ficar el
peu a un bassal, coi! Està clar que els peus estaran molls tota l’estona. Sento una certa enyorança per les meves botes
de Gore-tex. Les primeres rampes estan plenes de fang, costa pujar sense relliscar. Una cop a la carena el vent del
nord es deixa notar, les gotes de pluja semblen petites agulles que piquen a la cara, m’estic penedint d’anar en màniga
curta. La pujada es fa feixuga i les sabatilles desapareixen sota una gruixuda capa de color xocolata fosc. Amb el meu
company Julio ens anem rellevant per tirar, ell va més fort a les pujades i jo baixo més ràpid. S’agraeix albirar el primer control. Mmm... els donuts! En arribar a la Morella, ni foto ni res, corriendo que es gerundio. Ara ve una bona estona per compensar la llarga pujada. Recorrent la carena cap a les Agulles em trobo bé, l’ambient és feréstec i, alhora,
encisador, agradable. Això sí, no para de ploure. Ja arribem al control de la Clota, a partir d’aquí tot baixada... però
quina baixada. Avui, el camí antic al castell té de tot: camins convertits en rierols, fang, bassals... només queda passar
de tot, tirar pel dret, mullar-se ben mullat i no relliscar. En arribar al camí ample ja està! O aquesta és la sensació que
tenim. Ara, que des del darrer control a la Sentiu fins a Gavà es fa llarg, les cames ja pesen. Per fi arribem, no ha parat
de ploure. La pluja, sense discussió, ha estat la veritable protagonista avui. Un record aquí per a tota la gent que fa
que arribar a un control sigui quasi com arribar a casa. Una abraçada a tots i gràcies per ser allà.
Vicenç Galindo

G-45
La Marxa del Garraf ja fa anys que s'ha convertit en una clàssica referència en el món de 0la marxes, categoria que
només s'aconsegueix amb l'excel·lència de tot l'equip que any rere any fa possible aquesta festa. La Marxa és una festa, una aventura, així que gràcies a tots els que feu possible això. Aquest any se n'ha celebrat la 17a edició, i jo ja n’he
fet 16. És una cosa que mai he tingut present encara que l'organització ens ho ha recordat: tots els que hem completat fins a 10 marxes hem rebut un diploma i una super-samarreta, que hem portat amb molt orgull. Quan s'acosta
novembre, dos mesos abans, vaig pensant en l'entrenament; una excusa perfecta per motivar-me: tinc les referències
de les marques passades i m'he de superar ... bajanades, l’important és guanyar al meu germà i als meus col·legues,
encara que moltes vegades no sigui possible. El dia previ a la Marxa, els col·legues ens truquem per acordar la trobada
i sorgeixen converses del tipus: quin fàstic que plogui, aquest any no estic bé, no he pogut entrenar ...
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Ens anem preparant les excuses. I per fi arriba el dia, ja
estem tots ansiosos a la sortida i comença la marxa: fins
a la platja de Garraf el temps acompanya i les sensacions
són bones, però des d'aquí fins a la Morella tot canvia.
Ara ve el calvari, pujada contínua amb una mica de pluja,
i en solitari, i és que aquí ja la majoria de corredors van
sols. A la Morella tens una pujada de moral, que si la
mantens amb glucosa et dóna ales fins a la meta. L'últim
tram és un plaer: tobogans, tolls i torrents... no recordo
haver vist així la baixada del castell. Un cop a la meta, el
millor, retrobar-nos amb els amics i gaudir de l'eufòria
esportiva. No sé per què però sempre acabem contents,
així que el proper any més, i cap a la 17a.
Raúl Cano

LA CLOTA, FUSIÓ DE MARXES
És d’hora, molt d’hora per tractar-se d’un diumenge. El dia comença a despuntar però sembla no deixar la
nit enrere. El cel roman amb tons foscos i grisencs, mentre els núvols precipiten aquesta pluja tan preuada
i necessària. Prenem a Begues la pista enfangada i hi progressem tot un seguici de vehicles que van traspassant les diferents cadenes per penetrar en un dels espais màgics del Garraf: la Clota, l’extens pla on es
mantenen les ruïnes del segle XIV del que va ser una masia amb el seu pou d’aigua. Arribats al punt on
s’enllaça amb el camí al castell d’Eramprunyà, al costat de la creu de ferro, parem. Enguany ho tenim clar
els col·laboradors en el control: ens hem de situar en un punt que
ens protegeixi de l’aigua i el vent. I que a més ens permeti fixar les
carpes per romandre a cobert. La jornada acaba de començar,
aixequem l’ànim i es munta tota la infraestructura: fàbrica d’entrepans, bufet de líquids, escalfament d’aigua... Gràcies, furgo, per
convertir-te en un bon refugi. Moments d’estrès, tots treballant,
perquè sabem l’important que és tenir-ho tot preparat per lliurarho a qui dóna sentit a la nostra Marxa del Garraf: els participants.
G21, són els primers a arribar. Vénen forts i amb pressa i ràpidament s’incorporen a la seva “cursa personal”. Paral·lelament apareixen els primers que abandonen la G45 en veure’s sorpresos per la duresa del recorregut, pluja i fred.
Fora dorsal.
G45, ja són aquí. El plat fort, la barreja entre el gruix de la G21 i els competitius primers llocs de la G45. El
moment culminant del nostre control, aquests cossos mullats i enfangats, carregats d’energia i força. Autèntics gladiadors del Garraf.
La pluja contínua i persistent intenta aigualir la nostra activitat més emblemàtica sense saber que els d’UME
estem preparats per a qualsevol repte.
Ei! Víctor, entra a la furgo i deixa de “desqualificar” als que arriben plens de fang.
Bones, puc abandonar en aquest control? Estic tocada i una mica més enrere va caure un arbre
darrere meu en passar, no sé què fer... (En aquest moment de la carpa es precitada una bossa d’aigua sobre el seu cap deixant-la xopa...). Sí, millor em retiro, avui no és el meu dia, oi?
Arriba l’escombra de la G21 i el gruix de la G45. Els
col·laboradors comencen a evacuar els participants que
abandonen i amb ells s’acomiaden fins a la propera. Recollim
a poc a poc fins que arriba l’escombra de la G45 i ens emboliquem al plegar la carpa: cal renovar!
S’atura la pluja, el cel s’obre, es veuen clars i el poc sol d’una
posta que dóna per finalitzada una jornada més. Les 16:45 h,
arrenco la furgoneta, la Bàrbara i el Mateu al meu costat.
Una mirada enrere: fins aviat, Clota, ens veiem el 2012.

Gràcies a tots per donar tant en un dia tan exigent.
Juan Pérez i Paulina Parra
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Entrevista a ... Juan Carlos Escuté
“Em quedo amb moments inoblidables, com el pas pel Garraf i el
retrobament amb la família i els amics de l’UME... ”

És el soci núm. 1.327

El Juan Carlos sempre ha estat vinculat a l’esport. De petit va
jugar a futbol, als 17 anys va començar amb la boxa i cap als
anys 90 va entrar a l’UME. Treballa en una empresa de jardineria. Està casat amb la Cristina, a qui agraeix sincerament el
seu suport i paciència, i té dos fills amb qui procura estar el
màxim de temps. Tot i així, troba temps per dedicar-se a les
ultra trails, la seva gran afició. De fet li encanten les marxes i
les curses. Enguany ha participat en la GR-92 non stop, un projecte ambiciós, on s’han conjugat l’afició per la muntanya i la
solidaritat amb l’entitat Obrir-se al Món, per tal de sensibilitzar sobre l’autisme i els trastorns generals del desenvolupament (TGD). Però també és un dels clàssics de la Marxa del
Garraf. Per aquests dos motius l’hem volgut entrevistar

Com va néixer el projecte GR-92 non stop?
Era un somni. El GR-92 és un recorregut que sol fer-se per etapes en bastants dies. Etapes d’uns 20 quilòmetres
aproximadament. Nosaltres el volíem fer en la modalitat de cursa, sense parar. Fer 602 Km. en 6 dies. A raó de 100
quilòmetres per dia. Dormint entre 4 i 5 hores, per continuar l’endemà. Vam pensar que seria molt dur i que segurament ens faltaria motivació o suport per portar a terme una experiència que fins ara ningú havia fet.
I com sorgeix la idea d’ajudar als nens amb autisme?
Francesc Pellicer, el director de l’associació Obrir-se al Món, va ser qui ens va proposar aquest repte: sensibilitzar a
la gent per tal que se solidaritzi amb l’associació i poder recaptar fons per donar més serveis a les persones amb
autisme i TGD. Per tant, sent coneixedor de la nostra dedicació a les curses de muntanya, va proposar-nos unir la
nostra afició amb la solidaritat que havíem de potenciar al llarg del recorregut.
Amb què et quedes del projecte GR-92 non stop? Tot han estat flors i violes o també hi ha hagut moments difícils?
Em quedo amb moments inoblidables, com el pas pel Garraf i el retrobament amb la família i els amics de l’UME...
Amb les persones que ens van acompanyar més de 30 quilòmetres corrent fins a Ulldecona i sense conèixer-nos.
I per descomptat, amb l’esforç que va fer el David, un nen autista, per agafar-nos i arribar junts fins al final del nostre
recorregut. Però el que més em va sorprendre va ser la valentia per afrontar el dia a dia per aconseguir el nostre
repte. Crec que ho vam aconseguir per la motivació interna que portàvem cada un de nosaltres.
Però abans del GR-92 non stop, ja havies fet altres recorreguts. Ens en pots dir uns quants? Els que
més t’hagin agradat, impressionat, o t’hagin deixat més empremta...
I tant... Primer durant quatre anys he participat a la Copa Catalana i m’ha servit per adaptar-me al món de l’ultra-trail.
Després, com a ultra-trails he fet: l’Aneto ( 65 km.), el Penyagolosa (65 km.), l’Hiru Haundiak del País Basc ( 102 km.),
Andorra ( 112 km.), Citadelles (79 km. ), Dentelles (112 km.), les Oortes del Cel (65 km.)....
N’he fet en territori francès, a València, a les Canàries... I alguna, com la Cavalls del Vent l’he repetit fins a quatre
vegades.
Ja que ets un gran aficionat a les marxes, com has afrontat la 17a edició de la Marxa del Garraf?
Bé, doncs, una mica més preparat per aquest tipus de quilometratge que altres anys, i amb la il·lusió de biaxar el meu
temps personal. De fet em dedico més a les Marxes de 100 o més quilòmetres i estic acostumat a anar més lent.
Enguany a la Marxa del Garraf he pogut baixar la meva marca de 32 minuts i n’estic satisfet.
Francament el recorregut de la Marxa m’encanta, no només per gaudir-lo, sinó també perquè em serveix d’entrenament per a les Marxes més llargues que faig al llarg de l’any, que solen ser tres o quatre, tant en modalitat
diürna com nocturna.
Com valores la Marxa del Garraf?
Oficialment porto 12 anys fent la G-45. I valoro molt positivament el marcatge del recorregut, l'avituallament i per
damunt de tot, la tasca que fan els voluntaris, tant en la seva preparació com el mateix dia en què es fa. Per mi, li
poso un 10.
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.
FORMACIÓ UME: Més informació a UME o al web www.umegava.org

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 d’iniciació a l’EXCURSIONISME DE NEU. Raquetes de neu, utilització de l’Arva i iglús de neu,
aquets seran els 3 pilars dels curs. Docència a càrrec de socis d’UME. Lloc: Pirineu, segon l’estat de la neu. Places
limitades. L’objectiu és acostar la neu als excursionistes amb coneixements i seguretat. 3 i 4 de febrer.

Iniciació a l’ESCALADA 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 mínim adquirits al final d’aquest període. El proper curs començarà al novembre. Places limitades a
6 persones. Formació continuada, inici del curs el 7 de març..
Curs d’iniciació al TAST de VINS. Docència a càrrec de l’enòleg Xavier Bassa. Lloc de l’aula: Associació de
veïns del Centre. Tota la informació referent a les dates concretes, preus i places disponibles us les farem saber
tan aviat tinguem les dades. Mes de març.
FORMACIÓ BAIX LLOBREGAT, Més informació al web www.aeebll.org:
ESQUÍ DE MUNTANYA, nivell 1
ESQUÍ DE MUNTANYA, nivell 2
Jornada tècnica de DESCENS FORA PISTA
Jornada tècnica de PROGRESSIÓ EN ESQUÍ DE MUNTANYA

del 21 al 29 de gener
del 21 al 29 de gener
18 de gener
19 de febrer
Redacció

Curs d’iniciació a la neu
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 el primer cap de setmana de febrer.

T’agrada l’escalada i tens entre 10 i 16 anys?
Doncs estàs d’enhorabona. La FEEC obre el termini per als joves que volen formar part del Centre
de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya. La missió és preparar esportistes d’alt nivell per a
la competició i formar-los en el valors humans, així com hàbits esportius, higiènics i dietètics. Els esportistes gaudiran gratuïtament d’instal·lacions i entrenaments dirigits per un equip directiu i tècnic
de la FEEC. Si està interessat demana informació a secretaria de UME o a la FEEC. Les inscripcions
són fins el 16 de desembre i les proves d’accés el 17 al matí a Sabadell.
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DESEMBRE 2011

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Dissabte 3

Excursionisme

SENDERISME

Sortida circular des del Figaró passant pel cim del Tagamanent. 18
km de dificultat mitjana,Data límit d'inscripció a secretaria: divendres 25
novembre

Diumenge 4

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/

Cap de setmana
10 i 11

SEAM

CRESTES

Sortida a les Cresta de Ferran, Oix (Garrotxa). Activitat tècnica. Per
a més informació consulteu el vocal de la secció d'escalada i alta muntanya.

Diumenge 11

Entitat

Dissabte 17

Excursionisme

SENDERISME

Diumenge 18

Infantil/Juvenil

EXCURSIÓ

Diumenge 18

SEAM

CELEBRACIÓ DE
FINAL D'ANY

Divendres 23

Entitat

CELEBRACIÓ
DE NADAL

Brindis de Nadal. Donarem la benvinguda a les festes nadalenques amb
una copa de cava i ens acomiadarem fins el proper any!

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Diumenge 8

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/

Dimecres11

Entitat

OBRIM DE NOU !!!

Amb el nou any, tornem a obrir les portes de secretaria en horari habitual,
dimecres i divendres de 19 a 21 h.

Dissabte 14

Excursionisme

SENDERISME

GR83 - 4a etapa de Sant Hilari de Sacalm a les Planes d'Hostoles.
18 Km de dificultat mitjana. Data límit d'inscripció a secretaria: 11 de gener.

Dissabte 14

SEAM

VIA FERRADA

Sortida a fer la Via Ferrada Las Damas. (Montserrat). Per a més informació consulteu el vocal de la secció d'escalada i alta muntanya.

Diumenge 15

Entitat

Diumenge 15

Excursionisme

FORMACIÓ

Cicle d'iniciació a l'excursionisme. Si hi estàs interessat vine a la reunió
preparatòria del divendres 13 de gener, a les 20 h. Preu assegurança 5 €.

Dissabte 21

Excursionisme

SENDERISME

Excursió a la Mola Roquerola des de Farena (Alt Camp). 12 Km de
dificultat mitjana. Data límit d'inscripció a secretaria: divendres 13 gener

Cap de setmana
21 i 22

SEAM

Dissabte 28

Entitat

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

GR83 - 3a etapa de Riells a Sant Hilari de Sacalm. 27 Km de dificultat
mitjana. Data límit d'inscripció a secretaria: 9 de desembre.
Excursió amb pares i familiars. Anirem a posar el pessebre en algun
indret de Catalunya.
Tancament de l'any de la Secció d'Escalada i Alta Muntanya. Passarem el dia compartint les vivències de l'any a les barbacoes de Begues.

GENER 2012

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

Ascensió amb raquetes de neu al Roc de Madres (Capcir/

RAQUETES DE NEU Conflent). Sortida tècnica. Per a més informació consulteu el vocal de

SEAM.

ESQUÍ ALPÍ

Com cada any, anirem a fer esquí de fons. Lloc a determinar.
Inscripció prèvia a secretaria.

Horari Secretaria

Horari Boulder

Dimecres i divendres de 19.00 a
21.00 h.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

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

de
de
de
de

19.30
18.00
19.30
18.00

Horari Rocòdrom
a
a
a
a

22.30 h.
20.30 h.
23.00 h.
20.30 h.

Lloc: UME. Rambla Lluch, 4

Dimecres
Divendres
Dissabte
Diumenge

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.

Lloc: Nova Piscina Municipal

