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AL FEBRER SETMANA D’ANIVERSARI

Federació d’Entitats

Federació Catalana

È P O C A , N Ú M E R O

Al febrer tindrem un munt d’activitats; entre elles, la setmana d’aniversari
que enguany ja arriba a la 49a celebració. Una excusa per retrobar-nos totes
les seccions i compartir estones de xerrades amb activitats esportives i,
naturalment, amb el sopar ja institucionalitzat de cada any. I sempre amb la
idea de crear més vincle entre els socis i les diferents seccions. Enguany
tenim un esdeveniment nou: la I Fira Solidària organitzada per la nostra entitat. Una fira per ajudar a aquelles persones que pateixen més necessitat. I
una caminada solidària. En temps difícils, què millor que donar un cop de mà
i pensar en aquelles persones o famílies que estan patint una situació no
desitjada i de greu necessitat.
Mercè Mitjans

Arxiu / Documentació

COMENÇA EL TEMPS DE NEU I ...

Barrancs
Bicicleta de muntanya

Doncs sí, comença la temporada de neu amb les activitats típiques que es
poden dur a terme: esquí alpí, esquí de fons, esquí de muntanya, raquetes
de neu, baixades amb trineu…La veritat és que és una temporada que té el
seu encant amb aquest paisatge blanc que ens ofereixen els Pirineus i altres
muntanyes del país. Les activitats poden ser diverses, des d’escalada en gel,
sortides amb neu, formació… N’hi ha per a tots els gustos. Val la pena
aprofitar-ho. I com ja sabeu, a l’Entitat l’oferta és molt àmplia. Sempre podeu passar-hi i demanar informació si hi esteu interessats. Val la pena!

Càmping
Competició UME
Escalada / Alta
muntanya
Espeleologia
Excursionisme
Infantil
i juvenil
Infantil
i Juvenil
Natura
Arxiu Històric i
Fotografia

Mercè Mitjans

Fites: petits monuments del
nostre patrimoni ...

Càmping

Entrevista a ...
Josep M. Moyà

Pàg. 6 - 7 - 8

SERVEIS:

Pàg. 10

Pàg. 11

L’UME TÉ ROBA ESPORTIVA

Assegurances
Biblioteca
Biblioteca
Boulder
Cartoteca
Cartoteca

Ja tenim samarreta UME! Màniga curta o màniga llarga? Tu
decideixes. Des del passat mes de setembre hem estat
treballant per tenir una samarreta exclusiva de la nostra
entitat. Única pel seu disseny, única per la combinació de
colors... i feta aquí. Tres mesos de feina que ja han donat el
seu fruit. Bé, tres mesos no, la veritat és que mentre treballàvem en aquest disseny es va fer un parèntesi per la Marxa
del Garraf. I per què dic això? Com ja sabeu, enguany s’ha
premiat als participants amb 10 marxes fetes. Doncs aquella
samarreta era una de les descartades i es va aprofitar i
modificar una mica per ser la de la Marxa.
Redacció

Lloguer de Material
Formació
Assegurances
Lloguer de material
Boulder
Rocòdrom
Rocòdrom
Escola de Muntanya

Rambla Lluch, 4 08850 Gavà

Formació, excursionisme,
escalada, iniciació a la
neu ...
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Telèfon: 93.662.01.24

|
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umegava@gmail.com
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Editorial

Realment, ha existit la Marxa de la Garraf 2011?

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:

2471 Ma Carmen del Ser
2472 Cintia Martín del Ser
2473 Litea Martín del Ser
2474 Ma Teresa Bueno

Nosaltres ho tenim ben clar, és clar que sí. Però es veu que no tothom se’n va assabentar. El Bruguers número 328, de l’1 de desembre no n’apareix ni una sola menció, ni una sola ratlla. Com a president de l’entitat
i membre de l’organització lamento enormement aquesta indiferència. Em sap greu que d’aquí a uns anys,
una persona que cerqui quelcom de la Marxa del 2011 a l’hemeroteca d’El Bruguers en paper no en trobarà
absolutament res, com si no hagués existit. Crec que és una manca de consideració cap a la nostra entitat,
després de l’esforç d’organitzar una de les proves esportives més importants del calendari anual del poble,
amb 1.500 participants, 45 quilòmetres i més de 16 hores de prova amb quasi tots els recursos humans i materials de l’entitat. I finalment una manca de respecte per als participants gavanencs i el centenar de voluntaris que s’han vist ignorats i fora d’un periòdic que, teòricament té cobertura (més enllà de la plaça Balmes)
per tot Gavà i per a tots els seus habitants. Que no hi hagi fotografia institucional o no hi hagi lliurament de
copes no significa que no es puguin fer coses de gran volada.

2475 David García

FIRA SOLIDÀRIA

2476 Raquel García
2477 Isabel Molina
2478 Dolors Hinojosa
2479 Mireia Bofarull
2480 Enric Tàsies
2481 Eduard Tàsies
2482 Daniel González de la
Oliva
2483 Mario Romera
2484 Imma Grau
2485 Ricard Caba
2486 Andrés Ángel Ziegler
2487 Montse Núñez
2488 Susana Cruz
2489 Sergio Latorre
2490 Mercè Cànovas
2491 Ma. Isabel Arjona
2492 Marco Antonio Urbano
2493 Bruguers Jardí

Desde ja fa uns quans anys, la nostra entitat ha destinat una part del seu pressupost a ajudar alguna entitat,
ONG o projecte fora de l’àmbit local. Aprofitant que uns mesos enrere naixia la idea, proposada per uns
quants socis, que calia actuar davant aquesta crisis que ens afecta i que cada dia que passa empitjora la situació econòmica i familiar de moltes persones que ens envolten, sortia la proposta de fer una Fira Solidària
d’articles esportius de segona mà. L’objectiu principal és recaptar la major quantitat de diners per destinar-los a una entitat de caràcter social de la nostra ciutat. Després de fer un petit estudi sobre les entitats
del poble que dediquen els seus esforços a ajudar els altres, vam decidir que tot el que es recaptés aniria
destinat a Càritas de Gavà. El funcionament de la Fira i com participar-hi, ho podeu trobar a la web de
l’entitat www.umegava.org o preguntant directament a Secretaria. Tots els socis i no socis podeu aportar i donar articles esportius de tota mena per a la seva posterior venda el dia de celebració de la Fira,que es
farà duran tres mesos, coincidint amb el primer dissabte de cada mes; no descartem
allargar-ho uns mesos més i repetir-ho els propers anys. Coincidint amb el dia de la fira
també es realitzaran altres actes solidaris perquè tothom hi participi: una caminada,
xocolatada i altres idees que tots podeu aportar per fer d’aquesta proposta un projecte
comú que ajudi a apaivagar la situació tan difícil de moltes famílies del nostre poble.
Ningú de nosaltres estem lliures de trobar-se amb una situació difícil i ens agradaria que
ens ajudessin. És hora de prendre consciència que no podem quedar-nos de braços
plegats davant de les dificultats de moltes persones: PARTICIPA-HI, ALGÚ HO AGRAIRÀ. Us hi esperem a tots, ja sigui a la fira o a la caminada solidària del proper 4 de febrer.
Miquel Comas

2494 Marta Jiménez

RENOVACIÓ CARNET DE L’UME
El nou carnet d’UME que es va lliurar l’any passat cal passar-lo per Secretaria per actualitzar l’any. Amb el
carnet pots identificar-te com a membre d’UME i tens un munt d’avantatges: et fan descomptes en refugis
de la FEEC, pots tenir accés al rocòdrom i moltes coses més...
Secretaria

QUOTES 2012: CONGELADES
Un any més, la Junta d’UME, ha decidit no apujar les quotes dels socis. Des de l’any 2008 estem mantenint el
mateix preu, sense tenir en compte l’augment de l’IPC. Prendre aquesta decisió no està sent fàcil per a l’entitat, però valorant la situació actual, a nivell econòmic, el nostre objectiu és beneficiar els socis.
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UN ANY MÉS DE COL·LOCACIÓ DEL PESSEBRE
És un matí fred d'un diumenge de desembre i quan
tothom es queda al llit ben calentó un grup de
sonats està esperant un autocar. No són uns sonats qualssevol, són uns sonats de l'UME. Carreguen les motxilles amb el dinar i l'esmorzar i l'autocar marxa. L'objectiu està clar, és desembre,
s'acosta el Nadal i és el temps de posar el pessebre
i fer cagar el tió; per tant, anem a posar el pessebre a la muntanya. Els nois més grans, però, tenen
un objectiu més ambiciós: posar el pessebre en
una cova. Aquesta gent va sortir de l'autocar, va
esmorzar i va fer rumb al seu destí. El dia era assolellat però fred i els raigs de sol només aconseguien fer un pessigolleig agradable sobre les seves
cares. Fent camí va arribar el moment de separarse dels joves espeleòlegs. Molt amablement, dos
membres veterans del grup van acompanyar els joves exploradors de coves a la boca de la cova del Manel.
Després de pujar per una riera estacional, fent alguna grimpada senzilla, ja hi eren. El comiat dels veterans va
ser ràpid i aquests, amb una certa nostàlgia espeleològica, s'uniren al grup dels petits.
Allà davant tenien la cova del Manel, de 788 metres de
recorregut, uns 64 metres de desnivell i un bon grapat de
galeries. L'esquerda alta, estreta i llarga de l'entrada ja era
tota una declaració d'intencions: tocaria arrossegar-se.
Després d'uns metres d'esquerda, just on els raigs de sol ja
eren engolits per la foscor de les profunditats, hi havia una
gatera, no excessivament estreta. A partir d'aquest punt la
cova es torna angosta i laberíntica, només el mètode empíric de la prova - error va permetre avançar els joves espeleòlegs. Després d'una lleugera rampa s'arriba a una sala de
dimensions reduïdes; s'estaven acostant sense saber-ho a
un dels punts mes complicats que es trobarien. Van caldre
un parell o tres d'intents perquè els joves espeleòlegs poguessin superar aquella gatera diabòlica culminada amb un
ressalt d'un metre i mig. A continuació, una altra esquerda alta i estreta seguida d'una última gatera que els va
deixar a la sala més gran de la cova. Per fi, l'amplitud donava descans als seus cossos, i la bellesa d'aquella sala
va donar per una petita sessió de fotos. En aquell punt van deixar el pessebre ben visible, i quan van emprendre de nou el camí de sortida cap a l'exterior, llavors la foscor s'apoderà de nou del seu terreny engolint l'escena del naixement. Mentrestant, els petits i els seus pares, juntament amb els monitors i altres persones de l’UME, respiraven
el vent pur i devoraven els raigs de sol de l'exterior. Superats els
petits problemes, com aterratges forçosos d'algun infant i amb
l'alegria al cor, van posar el pessebre al cim d'una muntanya propera. En baixar estaven esperant-los els joves espeleòlegs, amb
una gran notícia: el tió de l’UME els havia vingut a visitar i estava
amagat. Evidentment, no prou ben amagat ja que l'enorme
il·lusió dels infants el va descobrir ben aviat. Dinaren plegats com
a bons germans, compartint, xerrant, rient, comentant la jugada i
les petites aventures que havien viscut aquell dia. Llavors el gran
moment de fer cagar el tió va arribar i va cagar un munt de coses per a tots.
Amb algun regalet al sarró, un somriure als llavis, i una colla de records irrepetibles enfilaren el camí de tornada. Fins l'any que ve, tió, fins l'any que ve a tothom, ens veiem l'any 2012 a la Secció Infantil i Juvenil per passar
-ho bé!
Jordi Corbalan Font
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SETMANA D’ANIVERSARI
Tot just comencem el nou any i ja està planificada la setmana d’aniversari.
Serà durant el mes de febrer i conté diversos actes. Per començar, el
divendres 3 tindrem una projecció audiovisual al mateix grup: La Puigmal al Cavall Bernat de Montserrat. I el dissabte 4 estrenem la I
Fira Solidària que organitza l’UME. Estarà ubicada a la plaça Major. Coincidint amb la fira es farà també la I Caminada Solidària. Com que la
gent de SEAM té moltes experiències per compartir, el divendres 10 de
febrer està previst fer la projecció i xerrada sobre la I Expedició Catalana a l’Everest amb en Josep Casanovas. I el dissabte 18 una projecció
sobre els 212 tresmils que ha fet en Josep M. Moyà. I no pot faltar el sopar d’aniversari, acte que ens
uneix a tots durant un vespre: SEAM, “espele”, senders, infantil i juvenil, natura, històra, boulder, rocòdrom… Totes les seccions seran presents aquell dia.
Realment és meravellós, que ens puguem trobar i xerrar i xerrar, riure, recordar i gaudir del sopar. A més
a més, com que les famílies van creixent, tenim representació menuda també aquell dia. El sopar d’aniversari serà el dissabte 11 de febrer i es farà, com aquests últims anys, als baixos de la Torre Lluc. I serà
preparat, per descomptat, per membres d’UME. Ah! No es pot deixar d’esmentar que, un cop passada
aquesta setmana, també hi ha programada una sortida d’esquí de fons o passejada amb raquetes, el dia
25 de febrer, Un segon dia de Fira solidària el dissabte 3 de març i la marxa amb bicicletes a la platja
el 4 de març. I quin és el motiu d’aquesta celebració? Doncs molt fàcil: anar recordant els anys que fa que a
l’UME s’està treballant per la muntanya, l’associacionisme i el voluntariat, i per retrobar-nos totes les seccions, tal com dèiem més amunt, compartint durant uns dies temps i espais per gaudir del capital humà de
l’entitat i de les experiències que s’hi porten a terme al llarg de l’any. Gaudiu, doncs, d’aquesta setmana
d’aniversari i de les activitats planificades!
US HI ESPEREM!

Mercè Mitjans

JORNADES BOLETAIRES
Un any més, el passat mes de novembre es van realitzar las jornades
boletaires amb una participació d’unes vint persones. Les jornades començaven el divendres dia 18 amb les explicacions i fotografies que el
nostre soci Alfons Vilches, bon aficionat i coneixedor dels bolets, ens va
donar. El dissabte dia 19, a les 7 h del matí quedàvem per posar en pràctica tot el que havíem après el dia anterior. El lloc escollit va ser Olzinelles i després d’una hora de camí arribàvem a lloc, esmorzàvem i, tot i
que la cosa no pintava gaire bé per la falta de bolets durant tota la temporada, ens posàvem a caçar bolets, mai més ben dit (“Ei, que aquest l’he
vist jo i és meu!”). Cap al migdia ens retrobàvem tots per veure com
havia anat i fer una tria del que entre tots havíem caçat i fer un dinar amb
els bolets trobats, no va estar gens malament i tots vam quedar tips i
amb ganes de tornar-hi el proper any (esperem que sigui millor i que no
toqui a bolet i mig per boletaire).
Miquel Comas

http://www.facebook.com/umegava
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AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA “CATALUNYA”.
100 ANYS DE CULTURA I PAÍS
L’1 de juny de 1912, com a conseqüència dels corrents renaixentistes de l’època, un grup de cantaires de
l’Orfeó Català del Palau de la Música, entre els que hi havia Emili Jové, Jaume Jorba, Francesc Pi i d’altres,
funden aquesta l’Agrupació Excursionista “Catalunya”. Una entitat que va néixer amb la voluntat de donar a
conèixer el nostre país, la seva història i tradicions, els seus monuments, el seu folklore, la seva gent, els seus
paisatges naturals. També per fer cultura i ciència, amb recerques botàniques i minerals. Tot plegat a través
de l’excursionisme. L’entitat, ja amb el nom d’Agrupació Excursionista “Catalunya”, va tenir diversos estatges
socials, fins que l’any 1933 s’instal·là -durant 75 anys- a la Plaça del Pi núm. 5, al cor del barri Gòtic de la
Ciutat Comtal. Molt més tard,l'any 2008 es va inaugurar l'actual seu al barri de la Sagrada Família.
El que primer foren petites excursions i visites culturals, amb els anys es van ampliar i, de forma constant es
van creant diferents seccions com ara Muntanya, Escalada, Espeleologia, Fotografia, Esquí, Càmping, Coral,
Cultura, BTT, Curses atlètiques a muntanya per parelles. Amb l'actualitat la secció infantil–juvenil, la de Caiac
i darrerament la de turisme eqüestre completen l'oferta lúdico-esportiva de la entitat. Podeu consultar el
web de l’entitat http://www.aec.cat/web/ per estar atents de les activitats que es faran durant aquest any.
Informació de la FEEC

NOVETATS DE LA CCR2012
La Copa Catalana de Caminades de Resistència 2012 presenta una novetat molt important. Tornen a fusionar-se la CCCR i Alta Resistència, de manera que enguany tornarà a haver-hi una vintena de proves. A falta
de ser aprovat el nou reglament de la CCCR en assemblea de la FEEC, algunes es veuran una mica modificades; per exemple, la dels Matxos; tampoc no hi haurà tres puntuacions de copa segons els traçat escollit,
o d'altres que hauran d'allargar l'horari de tancament per tal de complir amb les velocitats d'un caminador i
no pas un corredor. Aquesta nova edició també incorporarà proves noves, com és el cap d'una prova a
Esterri d'Àneu, una nova empenta cap al Pirineu. La resta de la novetat i el nou reglament us el farem saber
tan aviat com ens arribi la informació.
Redacció

CURSA DE MUNTANYA I CANICROSS
Des de fa un bon grapat d’anys, orbita a l’entorn d’UME la possibilitat de fer una cursa de muntanya i des de
fa poc una prova de canicrós. El ressò podria ser molt gran; algunes empreses s’han acostat a la nostra
entitat demanant que féssim una cursa; persones i corredors de Gavà també, i fins i tot el grup de cecs que
participen a la Marxa del Garraf també ens ho ha fet saber. Sense cap mena de dubte la nostra entitat, amb
l’experiència en organització de grans esdeveniments com la Marxa, amb socis amb un gran bagatge en curses de muntanya i de resistència i amb la infraestructura que tenim, no tindria cap problema per superar un
repte més. Però... quin és el problema, doncs? Que et necessitem. Necessitem la teva implicació en l’organització de la prova. Les coses es fan perquè hi ha gent al darrere que tira del carro amb il·lusió i ara
volem obrir dues portes, fer una cursa de muntanya i fer un canicróss.
Si hi estàs interessat, envia’ns un correu electrònic a umegava@gmail.com amb l’opció o opcions en què
vols formar part i ens posarem amb contacte amb tu.
Redacció

4 GPS PER FORMACIÓ I LLOGUER
A finals de 2011 la nostra entitat va comprar 4 GPS marca Garmin Etrex Ventura darrera edició. Aquests
GPS han de complir dues funcions. La primera funció és formació. En poques setmanes començaran els
cursos de formació de GPS nivell 1, és a dir, aprendrem a treure el màxim profit del GPS: funcionament,
servei i utilitat. La segona funció és de lloguer per a un ús particular, amb un funcionament similar.
Redacció
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FITES: PETITS MONUMENTS DEL NOSTRE
PATRIMONI QUE SÓN DESCONEGUTS
Sovint veiem
fites per la
muntanya i moltes vegades ens
passen desapercebudes. Moltes
d’elles fa molts anys que les va
col·locar l’home, d’altres són
més modernes, però en els dos
casos trobem que darrere de
cada fita hi ha un objectiu: uns
límits a determinar i un acord
que ha permès la convivència
entre pobles, entre veïns.
Trobem fites des de l’època
romana, els famosos mil·liaris,
fins a fites dels temps moderns;
qui no ha trobat a la muntanya
les famoses fites amb la
inscripció MP (“mont públic”)?

Què entenem per una fita? Quins objectius tenen?
Val la pena assenyalar el valor de la fita com a marca per determinar un territori; la col·locació d’una fita porta
en ella mateixa l’acord entre les parts, un acord que ha permès evitar conflictes, millorar la convivència. A través
del temps, la propietat ha canviat de mans, molts han estat els seus usos i les diferents planificacions que han anat
modificant el territori, però les fites perduren en el temps, són els testimonis muts que veuen com passen les
generacions, els canvis en el territori. Des del primer dia després de la seva col·locació fins a l’actualitat,
compleixen la finalitat per a la qual es van crear, i per aquesta raó s’anomenen monuments… a la convivència. Els
senyals que marquen els límits entre termes es poden veure com a fronteres que distingeixen i separen realitats
diferents, però també com a monuments a la convivència. Posar aquests senyals pressuposa una desavinença
anterior pel territori, que d’una manera o altra, ha acabat en un acord que es pretén que sigui permanent,
definitiu. Com que en l’acord sempre hi ha qui es considera perjudicat, la voluntat de permanència es reforça
amb uns protocols, rituals i penalitzacions que, malgrat tot, no sempre aconsegueixen perpetuar una realitat
que evoluciona constantment.
Podem pensar que en els temps actuals, amb les noves tecnologies (GPS, etc.), les fites han perdut tot el seu
valor, però de fet a dia d’avui encara són els únics punts homologats per a la confecció dels mapes cartogràfics, i
a dia d’avui són els elements sobre el territori que permeten dibuixar-ne i identificar-ne els límits. Tenim
exemples ben vius a la nostra comarca: la construcció de la tercera pista de l’aeroport va comportar la
modificació i eliminació dels límits naturals que identificaven la divisió del territori, com ara les corredores i els
camins; aquest fet fa ara molt difícil poder reconèixer on hi ha la separació dels termes. Si recuperéssim les fites
en les seves ubicacions es podrien recuperar aquests límits. En el cas de l’aeroport, el tema és molt important, ja
que d’això en pot dependre si l’Ajuntament té dret o no a cobrar els impostos de tota la zona comercial de
l’aeroport, depenent de si és dins del terme municipal del Prat del Llobregat o bé pertany a Sant Boi, tema avui
en dia en litigi.
D’aquesta forma ens trobem davant d’uns elements prou importants que justifiquen la recuperació i conservació
de les fites; és prou important que des de la mateixa administració es prengui consciència de la seva importància
i es destinin els recursos necessaris per la seva conservació. No parlem de recursos econòmics, que avui són tan
escassos, parlem de tenir la voluntat política perquè aquests petits monuments de la nostra història no
desapareguin. En molts casos, malauradament, en especial en la zona urbana, s’han perdut, o més ben dit, s’han
destruït. Les ubicades en zona de muntanya han tingut més sort i encara en resten moltes enmig de les roques,
oblidades, però alhora fixades en el territori com a senyal de la vinculació que hi té l’home.
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Escalada Cavall Bernat

Estudi de recerca de fites al nostre territori
En les últimes jornades d’Estudiosos d’Eramprunyà va néixer el projecte de cercar, localitzar i documentar
les fites presents en l’àmbit d’Eramprunyà. Hi hem treballat els cinc municipis: Begues,Castelldefels, Gavà,
Viladecans i Sant Climent, i l’objectiu era clar: a partir de la documentació i els plànols dels segles XV i XVII,
localitzar les fites presents en el territori, molt especialment en la fitació del 1572. El projecte ha estat
coordinat per Josep Illa, de Castelldefels. Hi ha hagut dues parts ben diferenciades: una primera part d’estudi
i revisió de tota la documentació històrica disponible en els diferents arxius, i una segona part de treball de
camp de localització i catalogació de les fites que encara resten dempeus.
L’objectiu del treball de camp era doble: en primer lloc, confirmar l’existència de les diferents fites i en
segon lloc identificar-les. Confeccionar-ne un catàleg actualitzat, amb el seu estat de conservació i la seva
ubicació en el territori. Basant-nos en aquests documents guia, es tractava d’organitzar grups de voluntaris
per sortir a batre alguna de les zones prèviament localitzades sobre els plànols.
Des d’UME, concretament, des de la Secció de Recerca i Defensa del Patrimoni, es va intervenir en aquesta
segona fase, i es van portar a terme diverses sortides, especialment a la zona del Garraf. La nostra
col·laboració va ser determinant per trobar les fites de 1593, ja que aquesta fitació assenyalava els límits del
territoris de la Pia Almoina, propietat de la catedral de Barcelona que posseïa el terme d’Eramprunyà.
A causa de les modificacions en els topònims, les imprecisions descriptives i els canvis soferts en el territori,
es va fer molt difícil la seva ubicació. Hauria donat més bon resultat si s’hagués comptat amb un bon nombre
de persones a cada sortida, especialment per les zones de muntanya i de la marina, i també hauria calgut
disposar de molt més temps per poder abastar el màxim de territori. Com podeu suposar, es tractava d’una
tasca feixuga, va ser com buscar una agulla en un paller. A mode d’exemple o anècdota, explico el cas de la
una localització d’una d’elles, la fita posada el gener de 1593 a la cocona Sostrella (topònim que s’ha
conservat i lloc ben precís)actualment present en els plànols; aquesta fita pot exemplificar la dificultat que
ens hi hem trobat:
“Després de dues sortides sense èxit, vàrem quedar un grup de set persones. Molt aviat es
va localitzar la cocona, i ja ens vèieu els set cercant a l’entorn immediat la fita. En no tenir
èxit, comencem la recerca en cercles de 10 metres, després fins a un radi d’uns 30, més tard
a 50 metres; hi vam estar prop d’una hora. Mentrestant, s’havien revisat els punts propers
elevats, s’havien detectat dues altres fites a uns 20 metres a ponent de la cocona (amb
revisió a fons d’aquell entorn), s’havia descartat ja que hagués de ser –com deia el document
de la fitació- una “pedra de Montjuïc”, que hauria destacat. Finalment la vam identificar just a
tocar de la cocona. Ens vàrem fixar en una de las pedres, al costat mateix de la cocona, una
pedra del mateix Garraf que no ressaltava, estava tombada i era una més entre els milers que
es poden trobar al voltant de la cocona, però amb cert grau de regularitat en la forma que
podia suggerir que havia estat tallada. Tot i així, girada i regirada malgrat el seu considerable
pes, sota l’observació de quatre persones, no presentava cap indici. Fins que –l’inefable
aportació femenina- una ruixada amb aigua va permetre intuir, des de determinats angles
d’il·luminació, el que podia ser la creu de la Pia Almoina. Netejada una mica, remullada i
orientada convenientment al sol d’aquell moment, va quedar clar que hi havia gravada una
creu al que devia ser l’angle superior dret. Res destacable a l’altre costat ni a la cara de dalt
(teòricament gravada amb indicació dels termes respectius). En el cas del Garraf, la major
dificultat, com he dit abans és la pròpia pedra, les fites localitzades de la fitació del 1593 de la
Pia Almoina, ja que són de pedra calcària i són molt difícils de distingir.”

PÀGINA 7
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FITES: PETITS MONUMENTS DEL NOSTRE
PATRIMONI QUE SÓN DESCONEGUTS
A més, la majoria de camins i corriols antics s’han perdut, i això obliga a fer unes
batudes molt intenses i amb molts casos sense resultats. En la majoria de les vegades han estat necessàries dues o tres sortides abans de poder localitzar-les. De la
fitació de la Pia Almonia, és a dir del 1593... se n’han pogut localitzar 4 fites, en les
quals s’ha pogut identificar més o menys clar el segell que les identifica: la creu de la
Pia Almoina. Altres fites van ser més fàcils de trobar: la feina va consistir a localitzar
-les i omplir una fitxa amb la seva descripció, les epigrafies (gravats), la mida, l’enl’entorn.
D’aquesta manera, sortida a sortida, fitxa a fitxa, hem anat confeccionant un catàleg,
sense finalitzar i que resta obert per a properes campanyes que es puguin dur a
terme. En tot cas, volem assenyalar des de la mateixa secció d’UME, estem oberts a
les vostres col·laboracions en les indicacions de les fites que aneu trobant; és molt
important la seva localització i les fotografies que en pugueu fer.

En les fotografies es poden veure algunes de les fites catalogades; en destaquen les epigrafies, el segell de la Pia Almoina, les inscripcions en els termes de Gavà i Viladecans..

Resultats de la campanya:
43 fitxes confeccionades
200- 240 fites trobades, totes amb la seva ubicació i descripció
24 persones col·laboradores.
Zones de recerca:
Front de costa dels quatre municipis: Sitges, Castelldefels, Gavà i Viladecans
Garraf: Muntanya des del pla de les Basses fins a Vallgrassa
Garraf: cova Fumada
Zona de Viladecans i Sant Climent: Montbaix i serra de Miramar
Zona de Viladecans: límits a Gavà i Viladecans
Zona de la pineda de Castelldefels i Gavà
Zona de Begues i Olesa
Zona de la Sentiu
Com podeu observar, els resultats de les fites trobades en relació amb les catalogades pot semblar una mica pobre,
però tenint en compte que era la primera vegada que es plantejava un treball de camp en una zona tan àmplia, podem assegurar que el nombre de fites localitzades compleix amb els objectius que es varen proposar, i que sens dubte ens ajudarà a dissenyar i millorar el treball en les noves campanyes “fiteres”.
Els participants d’UME que han treballat en el treball de camp han estat:
Pepa, Antonio Jiménez, Pepita Esteva, Alberto Jiménez, Montse Arqué i Josep M. Comas.
Auca.
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VISITES AMB ELS RESPONSABLES
DE LA INTERVENCIÓ
AL CASTELL DE L’ERAMPRUNYÀ
El dissabte 14 de gener, alguns membres del grup de guies vam pujar al castell amb gent del Museu i alguns
dels responsables de la Diputació que han estat treballant en la consolidació i primer estudi de les restes
del castell per tal que ens expliquessin el que hi han fet. La millor paraula per definir aquesta visita és interessant. A la plaça del castell i arran de la muralla exterior van excavar fins a 3 metres de fondària. A uns
80 centímetres hi van trobar el nivell del segle XIV (segons la ceràmica trobada, que encara està per estudiar i, per tant, cal confirmar aquesta dada). Cap als tres metres van trobar ceràmica que sembla ibèrica. A
més, no van arribar a trobar els fonaments de la muralla exterior ni tampoc roca; això vol dir que el descens suau de la roca des del castell, en un moment determinat es talla en sec. Per tant, la dificultat de la
construcció de la muralla exterior va ser més complexa del que es creia.
Pel que fa a l’espadanya, ens han explicat que aquesta s’aguantava sobre 2 murs de moment de construcció
diferents que, a poc a poc, s’anaven desenganxant l’un de l’altre. Han cosit aquests dos murs i han pres
mesures per evitar que hi hagi filtracions d’aigua. Per evitar això també hi han posat teules (iguals a les que
es veuen en fotografies antigues) a banda i banda de l’espadanya. També han reparat el forat de la teulada
de l’església, tot i que encara no es recomana entrar-hi a dins ni tampoc pujar a la teulada.
Entrant al recinte sobirà, han pres mesures per sostenir el mur que queda a l’esquerra de la porta. A la
sala amb els arcs de diafragma n’han tret la major part de la runa i hi han trobat les restes d’un arc de diafragma (per tant, originalment segurament n’hi havia tres), parets que defineixen 3 estances (segurament
de l’època de la masoveria), les restes d’una escala i la d’un forn inacabat. També han vist que, com a la
muralla exterior, la roca no baixa suament i que fer la muralla externa de la sala fou molt complicat, cosa
que reforça la idea que en la seva època el castell fou molt important.
Encara hi més coses, però l’únic que puc dir és que el grup de guies haurem de modificar algunes de les
nostres explicacions i que esperem que l’actuació al castell per part de la Diputació tingui continuïtat.

Evelí Villuendas
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ENTREVISTA A ... JOSEP M. MOYÀ
“És una sensació magnífica poder recordar tots els tresmil del Pirineu”
Ha fet els 212 tresmil del Pirineu i encara vol seguir pujant muntanyes. Per al Josep M. Moyà, la muntanya és una de les dues aficions
principals que té. De fet, cada cap de setmana intenta fer alguna
activitat de muntanya, ja sigui d’esquí, fent corredors de neu i de gel
o alguna estada als Alps durant l’hivern o bé fent crestes i pujant
cims, a l’estiu.
L’altra gran afició és la música. Diu que és un fanàtic del rock simfònic progressiu i tant poden ser, ell i la Irene, al Wembley Arena de
Londres com a l’Olímpia de París, en algun concert dels seus grups
preferits: Rush, Marillion, Genesis o Camel. És fantàstic veure com,
un cop ha assolit els 212 tresmil, manifesta el seu agraïment a totes
les persones que l’han ajudat a aconseguir aquest repte.
Per això, qui vulgui assistir a la festa d’homenatge als amics i amigues que l’han ajudat, i que es farà el 18 de febrer,
heu d’enviar-li un correu electrònic a l’adreça pepmoya@gmail.com. És el soci núm. 916
Què se sent, un cop has acabat aquesta experiència tant meravellosa?
La veritat és que és una sensació magnífica poder recordar tots els tresmil del Pirineu: per on vaig pujar, amb qui o
quantes vegades hi vaig haver de tornar per culpa del temps; encara que el més important és no perdre la moral per
sortir cada setmana i tenir molta motivació perquè hi ha moltes muntanyes entre 2.000 i 2.999 m on no he pujat per
culpa dels tresmil i on espero pujar aquests propers anys, com per exemple Palas, cim preciós a la zona del Balaitous,
cresta Roc Colom- Peiraforca, Mesa de los Tres Reyes i Petrechema a Navarra, etc.
Per si algú vol seguir el meu bloc, on escric una petita ressenya amb fotos de totes les sortides que faig a la muntanya, l’adreça és http://josepmariamoya.blogspot.com/
Quines són les dificultats que t’has trobat per poder aconseguir aquest repte? I com les has superat?
La dificultat principal és no tenir un company fix a qui també li interessi fer els tresmil del Pirineu; algunes zones, si
hagués tingut company, en una jornada els podia encadenar tots, però en anar sol hi havia cims que per la cresta no
podia continuar i aleshores havia de pujar la setmana següent per una altra vessant i que tingués una via més fàcil per
poder arribar al cim.
Imagino que per poder fer tots aquests tresmil, s’ha de fer molt d’entrenament. Com t’hi has preparat tu?
Durant la setmana, la meva feina m’ocupa la major part del temps i no tinc tot el que m’agradaria per poder entrenar
(tot no es pot tenir a la vida) però els dimarts a la nit, des de fa molts anys, amb un company juguem durant 2 hores
a tennis i els dimecres vaig a córrer a la muntanya 1 hora. Però el més important és sortir tots els caps de setmana,
aquest és el millor entrenament possible.
Quines diferències destacaries, de la muntanya, des que vas començar el primer 3.000 fins al moment
actual?
Hi ha moltes diferències entre el 1984 i el 2012. Per mi, que acostumo a veure el got mig ple, quasi tot positiu.
Com a negatiu ressaltaria la massificació de gent en determinats cims i gent molt poc preparada per sortir a la muntanya, cada dia veus autèntiques bogeries que fa la gent i que podrien provocar encara més accidents dels que es
produeixen. Com a positiu, la innovació en tot el material de muntanya, les noves tecnologies: condicions de la neu
i gel al Pirineu dia a dia, nous itineraris, predicció meteorològica molt més precisa, millors carreteres i cotxes.
Quanta gent coneixes que hagi fet o estigui portant a terme aquesta iniciativa?
Personalment no conec ningú, però persones com el Miquel Capdevila (Los Tresmiles en 30 jornadas) o Luis Alejos
(Los Tresmiles del Pirineo) han estat els meus referents per poder acabar tots els cims.
Tens algun altre projecte iniciat o per començar? Quin?
De moment els propers objectius a curt termini són: Setmana Santa 2012 , travessa de 6 dies pels Alps, dormint
cada dia en diferents refugis i pujant cims de 4.000 m. L’1 de maig 2012, Monte Rosa; ascensió d’aquest magnífic
cim de la vall de Zermatt. Per a l’estiu 2012: estem mirant dues opcions de viatge, Tanzània o un cim de 6.000 m a
l’Himàlaia indi. I per a l’any 2013, estem preparant una cosa gran, possiblement un “gran cim”, aprofitant el 50è
aniversari de l’UME.
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’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 els dimecres al Rocòdrom. Nou cicle el 7 de març.

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 la NEU. Raquetes de neu i utilització de l’Arvas . 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. 18i 19 de febrer.
Curs d’iniciació al TAST de VINS
Curset de Marxa Nòrdica per Muntanya
Curs de Meteorologia de Muntanya, nivell 1
Curs de GPS, nivell 1

mes de març
10 de març
mes d’abril
mes d’abril

FORMACIÓ BAIX LLOBREGAT, Més informació al web www.aeebll.org:
Jornada tècnica de Cascades de Gel
Jornada tècnica de Descens fora Pista
Jornada tècnica de Progressió Esquí de Muntanya
Curs d’Excursionisme Hivernal
Curs de Promoció Escalada, nivell 1
Curs de Promoció Autorescat Escalada
Curs de Promoció Escalada, nivell 2
Curs de Promoció Alpinisme, nivell 2

11 i 12 de febrer
18 de febrer
11 i 12 de febrer
del 10 al 18 de març
del 3 a l’11 de març
del 17 de març a l’1 d’abril
del 14 al 22 d’abril
del 28 d’abril al 6 de maig
Redacció

CURS DE MARXA NÒRDICA
El 10 de març, UME dóna un nou pas en la formació: la marxa nòrdica. La marxa nòrdica neix de l’esquí nòrdic. És una pràctica esportiva que dinamitza tot el cos a l’hora de caminar, ens ajuda a descarregar les cames i al mateix temps és una activitat altament recomanable per a totes les edats. Durant
un matí de dissabte aprendrem a utilitzar correctament els pals i treure el màxim profit mentre caminem. Els cursos seran bimensuals, i si hi esteu interessats us podeu incriure a Secretaria.

CURS DE GPS, NIVELL 1
A finals de l’any 2011 UME va adquirir 4 GPS adreçats fonamentalment a la formació. Amb dos dies
de teòrica i un dia de muntanya adquirirem el coneixement per treure el màxim profit del GPS. Si en
teniu vosaltres el podeu portar sense problema. Explicarem el funcionament del GPS i l’utilitzarem
com una eina més de seguretat a muntanya. Més endavant us donarem més informació del curs amb
les dates concretes.

Horari Secretaria

Horari Boulder

Dimecres i divendres de 19.00 a
21.00 h.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

Tel.:
A/e:

93 662 01 24
umegava@gmail.com

Lloc: UME. Rambla Lluch, 4

de
de
de
de

19.30
18.00
19.30
18.00

Horari Rocòdrom
a
a
a
a

Lloc: UME. Rambla Lluch, 4

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

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
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DATES

FEBRER 2012

SECCIÓ

ACTIVITAT

Aniversari UME

AUDIOVISUAL

Dissabte 4

Entitat

FIRA SOLIDÀRIA

Fira solidària. Dissabte, de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça Major.

Dissabte 4

Entitat

FIRA SOLIDÀRIA

Caminada solidària per la Vall de Sant Llorenç. + INFO a la seu de l’entitat.

Cap setmana 4 i 5

SEAM

RAQUETES DE NEU

Marxa Nocturna per la zona de Cap de Rec. + INFO a la seu de l’entitat

Aniversari UME

AUDIOVISUAL

Primera expedició catalana a l'Everest. 20 h, al casal d'entitats Sant Jordi.

Divendres 3

Divendres 10

DESCRIPCIÓ

Ascenció al Cavall Bernat per la via Puigmal. 20 h. a la seu de l’entitat.

Dissabte 11

SEAM

ESCALADA ESPORTIVA Sortida d'escalada esportiva al Castell de Subirats. + INFO vocal SEAM.

Dissabte 11

Infantil/Juvenil

CARNAVAL

Dissabte 11

Aniversari UME

SOPAR

Diumenge 12

Entitat

VISITA CASTELL

Visita guiada al castell d'Eramprunyà Cal fer reserva telèfon: 932639610.

Diumenge 12

Entitat

EL REPTE 21 RG

Ruta de les Fonts (8). Per inscriure's enviar mail a 21rgava@gmail.com

Diumenge 12

Natura/Cultura

RECERCA

Dissabte 18

Excursionisme

SENDERISME

Dissabte 18

Aniversari UME

AUDIOVISUAL

Dissabte 18

Infantil/Juvenil

CARNAVAL

Cap setmana 18 i 19

SEAM

RAQUETES DE NEU

Cap setmana 18 i 19

SEAM

FORMACIÓ

Formació tècnica a la neu. Informació al vocal de SEAM.
Iniciació a l'excursionisme. + INFO seu entitat.

Preparació de la disfressa per carnaval. 17 h al local.
Celebrarem l'aniversari amb un sopar social . Inscripció fins el 8 de febrer.

Recerca de punts d'aigua a la zona de Vallgrassa. + INFO seu entitat.
Sant Miquel de Montclar. Inscripcions a secretaria fins el 15 de febrer.
Ascenció als 212 cims de més de 3000 m dels Pirineus. 20 h. Seu entitat
Rua de carnaval s pels carrers de Gavà. + INFO vocal de la secció.
Raquetada de carnaval. + INFO vocal SEAM. Inscripció fins el 10 de febrer.

Diumenge 19

Excursionisme

FORMACIÓ

Diumenge 19

Entitat

CALÇOTADA

Divendres 24

Aniversari UME

XERRADA

Dissabte 25

Entitat

ESQUÍ DE FONS

Dissabte 25

SEAM

Dissabte 25

Juvenil

SORTIDA A LA NEU

Practicarem tècniques bàsiques de neu. + INFO vocal secció Juvenil

Dissabte 25

Excursionisme

SENDERISME

GR83 - 5a etapa de Susqueda a Cogolls. Inscripció fins el 17 de febrer.

Dimecres 29

SEAM

FORMACIÓ

Inici del Cicle d'alpinisme, nivell I. Més informació al vocal de SEAM.

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Dissabte 3

Entitat

FIRA SOLIDÀRIA

Cap setmana 3 i 4

SEAM

FORMACIÓ

Cap setmana 3 i 4

SEAM

RAQUETES DE NEU

Diumenge 4

Aniversari UME

BICICLETADA

Dimecres 7

SEAM

FORMACIÓ

Dissabte 10

Excursionisme

SENDERISME

Dissabte 10

Excursionisme

FORMACIÓ

DATES

Calçotada social. Inscripció prèvia a secretaria fins el dimecres 15 de febrer.
Les fites, petits monuments desconeguts. A les 20 h, al local social d'UME.
Com cada any, anirem a fer esquí de fons. Inscripció a secretaria.

ESCALADA CLÀSSICA Sortida oberta per cordades, a Montserrat. + INFO al vocal de SEAM.

MARÇ 2012

Fira solidària. Dissabte, de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça Major.
Cicle d'alpinisme Nivell I, pràctiques a Vallter. + INFO al vocal de SEAM.
Ascensió a l'Alt del Griu (2876 m) . + INFO al vocal de SEAM.
Marxa de bicicletes a la platja. Inscripció fins el 29 de febrer.
Cicle d'Iniciació a l'Escalada al Rocòdrom. Inscripció fins el 2 de març.
Cingles d'Aiats i Santuari de Cabrera. Inscripció fins el 7 de març.
Curset de Marxa Nòrdica per Muntanya. Inscripció fins el 7 de març

Diumenge 11

Entitat

VISITA AL CASTELL Visita guiada al castell d'Eramprunyà Cal fer reserva telèfon: 932639610.

Diumenge 11

Entitat

EL REPTE 21 RG

Diumenge 11

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Diumenge 11

Juvenil

TAST D'ESPELEOLOGIA Possible sortida a un avenc senzill. + INFO al vocal de la secció Juvenil.

Cap setmana 17 I 18

SEAM

PROGRESSIÓ PER CORSortida tècnica per cordades a Prat de Cadí. + INFO al vocal de SEAM
REDORS

Pla de Queralt i Circumval·lació (2 /6). Inscripció mail a 21rgava@gmail.com
Excursió al Puigsacalm (Garrotxa/Osona). Inscripció fins el 7 de març

Diumenge 18

Excursionisme

FORMACIÓ

iniciació a l'excursionisme. Reunió preparatòria el 9 de març, a les 20 h.

Dissabte 24

Excursionisme

SENDERISME

GR83 - 6a etapa de Cogolls a Olot. inscripció a secretaria: 16 de març.

SORTIDA

Sortida de cap de setmana + INFO al vocal de la secció Infantil/Juvenil.

Cap setmana 24 I 25 Infantil/Juvenil
Cap setmana 31 I 1

SEAM

RAQUETES DE NEU

Ascensió amb raquetes de neu al Cambre d'Aze. + INFO vocal de SEAM.

